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بغداد/ متابعة الزوراء:
تجـاوز سـعر رصف الـدوالر يف لبنان، 
عتبة الــ29 ألف لـرية لبنانيـة، للمرة 
األوىل يف تاريخ البالد، ليستكمل مساره 
التصاعـدي الـذي لـم تلجمـه عطلـة 
األعياد، بحيث أقفلت جميع املؤسسات 
واإلدارات العامة أبوابها وبقيت السوق 
السوداء ”شّغالة“، فيما تراجعت اللرية 
الرتكيـة، امس االثنني، بمعدل خمسـة 
يف املئـة، بعدما شـهدت أسـوأ أداء لها 
رصف  سـعر  2021.وسـجل  سـنة  يف 
الدوالر، بني 28800 لرية و28900 لرية 
لبنانية، قبل أن يرتفع عرصاً إىل هامش 
بني 29000 أدناه و29100 لرية أقصاه، 
ويصبح عىل مشارف 30 ألف لرية، التي 

كانـت توقعـات كثرية أكـدت الوصول 
إليه يف ظل اسـتمرار الرصاع السـيايس 
والتقاعـس  الحكومـي  والتعطيـل 
اإلصالحيـة  السياسـات  تنفيـذ  يف 
واإلنقاذية.وقـال نقيـب الرصافـني يف 
لبنـان، أنطـوان مـارون، يف ترصيـح 
صحفـي  ”ال أحد يعرف سـبب ارتفاع 
سعر رصف الدوالر، خصوصاً يف عطلة 
العيـد“، مؤكـدا ”مؤسسـاتنا أقفلـت 
خالل األعياد، والرصافون ال عالقة لهم 
بما يحصل، وال سيما املرخصني منهم، 
ونحـن مثل اللبنانيني نغفو ونسـتفيق 
عىل أسعار جديدة تضعها التطبيقات، 

وباتت تتغري كل ساعة“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفـع خام برنت، ، يف أعىل مسـتوى له 
منذ ترشيـن الثاني/ نوفمرب. ووسـعت 
عقـود النفط اآلجلة مكاسـبها، لريتفع 
خـام برنت القيـايس العاملـي، فوق 80 
دوالراً للربميـل يف أعـىل مسـتوى له منذ 
نوفمرب.يأتي االرتفاع عقب انتهاء أطول 
اجتمـاع ملنظمة البلدان املصدرة للبرتول 
(أوبـك) وروسـيا وحلفائهـا، املجموعة 
التي تعرف باسـم أوبك+، امس الثالثاء، 
والعـرشون  الثالـث  االجتمـاع  وهـو 
واملفتوح منذ 2 ديسـمرب املايض ملتابعة 

تأثري أوميكرون عىل أسواق النفط.اتفق 
أعضاء ”أوبك+“ عىل إبقاء سياسة إنتاج 
النفـط دون تغيري، وذلـك بزيادة اإلنتاج 
بواقع 400 ألف برميـل يوميا يف فرباير، 
بحسـب االتفاق. وواصلت أسعار النفط 
ارتفاعهـا، امـس، بعد صعـود تجاوز 1 
%، عـىل أمـل حـدوث مزيد مـن التعايف 
للطلـب يف 2022. وارتفـع خـام برنـت 
0.44 % يف التعامـالت الصباحية ليصل 
إىل 79.32 دوالر للربميـل، فيمـا ارتفـع 
الخام األمريكي بنسبة %0.34 ليصل إىل 

76.34 دوالر للربميل.

بغداد/ الزوراء: 
بحـثَّ زعيـم التيـار الصـدري السـيد 
مقتـدى الصـدر، امـس الثالثـاء، مع 
رئيس تحالف تقـدم محمد الحلبويس 
تشـكيل الحكومـة املقبلـة، والكتلـة 
االكـرب يف الربملـان، فيما اشـار الحزب 
الديمقراطـي الكردسـتاني اىل ان وفد 
التيار الصدري أكد يف اربيل عىل حكومة 
الفائـزة. الكتـل  األغلبيـة بمشـاركة 

وذكر بيان ملكتب السـيد الصدر تلقته 

«الزوراء»: أن»السـيد الصدر اسـتقبل 
رئيس تحالف تقـدم محمد الحلبويس 
الحنانـة بالنجـف األرشف «.وكان  يف 
الحلبويس قـد وصل امـس الثالثاء اىل 
الحنانـة يف محافظـة النجف األرشف.

وقال مصدر مطلع  إن «رئيس تحالف 
تقدم محمد الحلبويس وصل اىل الحنانة 
للقـاء  األرشف  النجـف  محافظـة  يف 
زعيـم التيـار الصدري السـيد مقتدى 
الصدر».وأضـاف أن «الحلبويس بحث 

مع السـيد الصـدر تشـكيل الحكومة 
املقبلة».ويف سـياق اخـر، أعلن الحزب 
وفـد  أن  الكردسـتاني،  الديمقراطـي 
أكـد عـىل حكومـة  الصـدري  التيـار 
الفائـزة،  الكتـل  األغلبيـة بمشـاركة 
فيما أشـار اىل أنه لم يتم بحث منصب 
رئيس الجمهورية مع االتحاد الوطني 
الكردسـتاني حتـى اآلن.وقـال عضو 
املكتب السـيايس للحزب الديمقراطي 
الكردسـتاني محمود محمد يف مؤتمر 

صحفي عقده امس تابعته «الزوراء»: 
إن «الحزب الديمقراطي الكردسـتاني 
اجتمع مـع وفد التيار الصـدري الذي 
يـزور اربيـل حاليـا لبحـث عـدد من 
امللفات السياسية وتشكيل الحكومة»، 
مبيناً أن «وجهة نظـر التيار الصدري 
تكـون  أن  هـو  القادمـة  للحكومـة 
حكومة أغلبيـة وطنية تشـارك فيها 
األحـزاب الفائزة مع وجـود معارضة 
«الحـزب  أن  أيضا».وأضـاف  قويـة 

الديمقراطـي لديـه خصوصية ورؤية 
يف كردسـتان ، وهناك مرشوع خاص 
مـع االتحـاد الوطني الكردسـتاني»، 
بشـأن   ، «املباحثـات  أن  اىل  مشـرياً 
منصب رئيس الجمهورية، لم تتطرق 
حتـى اآلن مع االتحـاد الوطني».وأكد 
أن «هنـاك تفهماً مع التيار بخصوص 
تشـكيل الحكومـة ، وسـنعمل خالل 
األيـام القادمة قبـل انعقاد الجلسـة 

األوىل ملجلس النواب».
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أطلقـْت قـوات الرشطة السـودانية الغاز املسـيل 
للدمـوع، والقنابـل الصوتية، لتفريـق متظاهرين 
وصلوا إىل منطقة وسط الخرطوم يف طريقهم نحو 
القرصالرئايس، بهدف الضغط عىل العسكر للتنحي 
وتسـليم السـلطة إىل املدنيني. وانطلق املتظاهرون 
مـن منطقتي الصحافة والديـم، يف مواكب تطالب 
بسـقوط االنقـالب العسـكري اسـتجابة لدعـوة 
من لجـان املقاومة السـودانية، وبدعم من تجمع 
األحزاب السياسـية وتجمع املهنيني السـودانيني، 
وأغلقوا الطرق القريبة باملتاريس وأحرقوا إطارات 

وتـدور مواجهـات عنيفـة  القديمـة.  السـيارات 
مع قـوات الرشطـة املتمركـزة بالقرب مـن كلية 
الطب بشـارع القـرص، وسـط إرصار املتظاهرين 
عـىل الوصـول إىل القرص الرئـايس. وحمـل مئات 
املتظاهرين عند محطة باشـدار بحي الديم، وسط 
الخرطـوم، األعـالم السـودانية، ورددوا يف الواحدة 
ظهـراً بالتوقيـت املحيل، موعـد انطـالق املواكب، 
النشـيد الوطني، وهتافات مناوئـة لقادة االنقالب 
العسـكري.كما حمـل املشـاركون يف التظاهـرات 
الفتات قماشـية تدين قتل املتظاهرين السـلميني 

وتدعو لعودة الحكم املدني.

الزوراء / يوسف سلمان:
تشهد القاعة الرسـمية الكربى يف مبنى مجلس 
الفنيـة  التحضـريات  وتـرية  تصاعـد  النـواب 
واللوجستية ، استعدادا النعقاد الجلسة الرسمية 
الترشيعيـة  دورتـه  يف  النـواب  ملجلـس  االوىل 
الخامسـة ، يوم االحد املقبل التاسـع من كانون 
الثاني الحايل .ويف تلك االثناء ، دعت االمانة العامة 

ملجلس النـواب ، االعضـاء املرشـحني الفائزين 
الجـدد اىل تقديم اوراقهم الرسـمية الشـخصية 
الصدار الباجـات التعريفية الخاصة اسـتعدادا 
لحضورهم الجلسة الرسمية االوىل التي ستشهد 
تأديـة اليمني الدسـتورية للمرشـحني الفائزين 
واكتسابهم الصفة النيابية لشغل املقعد الربملاني 
يف الـدورة الترشيعيـة الجديـدة . وتعليقـا عىل 

املسار القانوني والدسـتوري للجلسة الرسمية 
االوىل ، افصـح عضو برملاني اسـبق عن اآلليات 
الدسـتورية التي ستشهدها الجلسـة الرسمية 
الترشيعيـة  دورتـه  يف  النـواب  ملجلـس  االوىل 
الخامسـة . وقال زانا سعيد ، وهو عضو اللجنة 
القانونيـة النيابية يف الـدورة الترشيعية الثالثة 
، لــ“ الـزوراء ” ،  ان ”  الجلسـة االوىل للربملـان 

املنتخب ، بحسب نص الدستور يف املادة 54 منه ، 
بعد مصادقة نتائج االنتخابات من قبل املحكمة 
االتحادية يدعو رئيس الجمهورية خالل مدة 15 
يومـا اىل االجتماع االول ملجلس النواب ، اي يجب 
ان التمر هذه الفرتة دون عقد االجتماع الرسمي 

االول للربملان الجديد ”.

الكويت/ الزوراء:
ادى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ” الحكومة“ 
اليمني الدسـتورية يف بداية جلسـة مجلس االمة 
العادية امس الثالثاء ملبارشة اعمالهم يف مجلس 
االمة وفقا للمادة (91) من الدسـتور. وشـهدت 
جلسـة مجلس األمة الكويتـي خالل أداء أعضاء 
الحكومـة الجديـدة اليمـني الدسـتورية، امـس 
انسـحاب عـدد من النـواب. وانسـحب عدد من 
النـواب الكويتـني من جلسـة مجلـس األمة مع 
بداية البند األول لجدول أعمال الجلسـة واملتعلق 
بأداء الحكومة اليمني الدسـتورية. وكان رئيس 

وأعضاء مجلس الوزراء قد أدوا اليمني الدستورية 
وذلك وفقا للمادة واحد وتسـعني من الدسـتور.
وتقـيض املـادة بأنه قبل أن يتـوىل عضو مجلس 
األمـة أعمالـه يف املجلس أو لجانه يـؤدي اليمني 
أمـام املجلـس يف جلسـة علنيـة. وكان قد صدر 
يف نوفمـرب املـايض األمر األمريي بتعيني الشـيخ 
صباح خالد الحمد الصباح رئيسا ملجلس الوزراء 
وتكليفه ترشـيح أعضاء الـوزارة الجديدة. كما 
صدر الثالثاء املايض املرسـوم األمريي بتشـكيل 
الحكومة الجديدة برئاسـة الشـيخ صباح خالد 

الحمد الصباح تتضمن خمسة عرش وزيرا.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـَف االتحاد الوطني الكردسـتاني، 
تفاصيـل اجتماع مكتبه السـيايس يف 
محافظـة كركـوك، وفيمـا اكـد عدم 
طرحه اي مرشح لشغل منصب رئاسة 
املوضـوع  ان  اىل  الفتـا  الجمهوريـة، 
يحتاج اىل توافق القوى الكردية، رجح 
محلـل سـيايس ببقـاء برهـم صالح 

رئيسا للعراق لوالية ثانية.
وقال عضـو االتحـاد الوطنـي طارق 
جوهر يف حديث لـ“الزوراء“: ان موقف 
االتحـاد الوطني الكردسـتاني واضح 
من العملية السياسية لدعوة االطراف 
العراقيـة والكردسـتانية بـاالرساع يف 
احتياجات  الحكومة وتلبيـة  تشـكيل 
املواطن العراقي وحل املشاكل وامللفات 
العالقـة بني بغـداد واربيل، الفتا اىل ان 
املكتب السيايس لالتحاد عقد اجتماعه 
اول امـس االثنني يف كركـوك واكد عىل 
ذلك.واضـاف، ان االجتمـاع اكـد ايضا 
عىل ان الحكومة املقبلة يجب ان تكون 
مبنية عىل اسس دستورية وعىل نظام 
التوافـق والرشاكـة الحقيقية بني كل 
مكونات الشـعب العراقـي وان تكون 
حكومـة خدمـات وكذلـك التاكيد عىل 
رضورة االسـتقرار السـيايس واالمني 
يف البلد وكذلك حل املشاكل العالقة بني 
بغداد واربيل ومن ضمنها الفراغ االمني 
الـذي حصل بني البيشـمركة والجيش 
العصابـات  تسـتغله  الـذي  العراقـي 

االرهابيـة لداعـش للقيـام بعمليـات 
انه  املناطق.واوضـح،  ارهابيـة بتلـك 
تـم التاكيـد ايضا عـىل  رضورة وضع 
كردسـتاني  مـرشوع  او  برنامـج 
موحد للدخـول يف املفاوضات لتحقيق 
اسـتحقاقات شـعب كردسـتان مـن 
جانب ومن جانب اخر تحقيق مصالح 

عليهـا  والحفـاظ  العراقـي  الشـعب 
فيما يتعلـق بالديمقراطية  والحريات 
املوجودة وكذلك القضاء عىل الفسـاد.
وبشأن منصب رئيس الجمهورية قال 
جوهر ان االتحاد الوطني الكردستاني 
مـيلء بالكفـاءات القادرة عىل شـغل 
منصب رئيس الجمهورية سـواء كان 

بقـاء برهم صالـح او تقديم مرشـح 
اخر، مؤكدا ال توجد هناك اسماء بديلة 
حتى االن بشـكل رسـمي.ولفت اىل ان 
االتحـاد الوطنـي لـم يطرح اي اسـم 
وهـذا املوضوع ربما يحتـاج اىل توافق 
كردسـتاني، مبينا ان االتحاد حريص 
عىل ان يكون منصب رئيس الجمهورية 

مـن حصة الكرد والسـيما من حصته 
بسـبب وجـود اتفاقـات سـابقة مع 
الكردسـتاني. الديمقراطـي  الحـزب 

من جهتـه ذكر املحلل السـيايس نجم 
القصـاب يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان 
الحزب الديمقراطي يعترب الفائز االول 
مـن بني الكتل الكرديـة يف االنتخابات، 
لكن هناك تحالفات وعالقات تاريخية 
واسـرتاتيجية بـني الحزبـني (االتحاد 
خصوصـا  والديمقراطـي)  الوطنـي 
بـني الرئاسـات، حيث هنـاك منصب 
رئاسـة الربملـان يف االقليم ورئاسـتي 
االقليـم ومجلـس الـوزراء كلهـا قـد 
منحـت اىل الحـزب الديمقراطـي ولم 
يبـق سـوى منصبي محافـظ كركوك 
ورئاسـة الجمهوريـة .وتابع: اذا منح 
منصب رئاسـة الجمهورية اىل االتحاد 
الديمقراطي سـيحصل  الوطني فـان 
عـىل منصب محافظ كركوك، موضحا 
انـه كان هنـاك نـوع مـن االنشـطار 
يف 2018 عندمـا نافـس برهـم صالح 
فـؤاد حسـني وبالتـايل حتـى اتفـاق 
الديمقراطـي الكردسـاني مـع الكتل 
السياسـية الشيعية والسنية يف حينها 
لـم يمـرر وانمـا كان هناك نـوع من 
االنسحاب والذهاب للتصويت اىل برهم 
صالح .واشـار اىل ان جميع املؤرشات 
واملعطيات اىل االن تؤكد عىل انه ما زال 
برهم صالح هو املرشح االقوى للبقاء 

يف منصب رئيس الجمهورية.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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بغداد/ الزوراء:

استهداف  عن  األمني،  اإلعالم  خلية  أعلنْت 

قاعدة عني األسد بطائرتني مسريتني.وذكر 

بيان للخلية امس الثالثاء،  تلقت « الزوراء» 

الجوية  األسد  عني  «قاعدة  أن  منه:  نسخة 

استهداف  اىل  تعرضت  األنبار،  محافظة  يف 

«تم  أنه  اىل  مشرياً  مسريتني»،  بطائرتني 

إسقاطهما خارج محيط القاعدة، من دون 

خسائر».

@µm7èfl@µmãˆb†@¬b‘ég
áé˛a@µ«@Òá«b”@bnœáËnéa

@åÎbvnÌ@Êb‰j€@¿@ä¸Îá€a@“ãñ@ã»é
@¬ÏjÁÎ@Ò7€@—€c@29Ä€a@Újn«
ÚÓ◊6€a@Ò7‹€a@¿@áÌáu

KŸiÎc@ b‡nua@á»i
›Ófl5‹€@�aä¸ÎÜ@80Ä€a@÷Ïœ@…–mãÌ@o„ãi@‚bÇ

∂Î˛a@Êbæ5€a@Úè‹u@Üb‘»„a@äbèæ@ÚÌäÏnéá€a@pbÓ€�a@@@@@@@@@@@@Ä€@—ìÿÌ@Ô„Ï„b”

@ÚÌäÏnéá€a@µ‡Ó€a@Ü˚m@ÚflÏÿ®a@NNoÌÏÿ€a
\ÔibÓ„^@lbzè„a@…”Î@Û‹«

@ãÿè»€a@l˝‘„¸a@áö@ÊaÜÏè€a@¿@paãÁbƒm
⁄Îáº@Ú€b‘néa@ÒaáÀ

Ú‰é@Âfl@ãr◊c@â‰fl@pbÓ‹‡«@ã§@CÚÓ‡ÁÎD@ÚjÓj†@Û‹«@ùj‘€a@Ú‘Ó‘y@|öÏm@Úzó€a

@åbn‡æa@Òãÿ€a@äÎÜ@Âfl@Òãì«@Ú»ibè€a@Ú€Ïßa@Ú‡”@¿@ıaäÎç€a@ÈuaÏÌ@Ú†ãì€a@NN@‚ÏÓ€a@6@ô
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@ÊÏ‡ƒ‰Ì@ÊÏ„b‰œÎ@ıbiÜcÎ@ÊÏÓ–zñ
@=‰næa@¿@Ú‹j‘æa@Ú»‡ßa@b»‡§

@—ó„@pb„bznfla@áÓ«aÏfl@Üá•@ÚÓi6€a
Ô€b®a@‚b»‹€@Ú‰è€a

·:@ÚóóÉæa@Úz‰æa@“ãñ@ÚÓ€e@Û‹«@bubvnya

بغداد / نينا/ الزوراء :
 ينظُم صحفيون وادباء وفنانون تجمعا صباح 
يوم الجمعة املقبل يف شـارع املتنبي احتجاجا 
عىل االلية التي وضعتها وزارة الثقافة لرصف 
املنحـة املخصصـة لهم.وقال فنانـون وادباء 
وصحفيون انهم يرفضون االلية التي اعلنتها 
وزارة الثقافة بتوزيـع املنحة يدويا مطالبني 
بان يكون التوزيع عـرب نقابتي الصحفيني و 
الفنانني واتحاد االدباء.وابدوا استغرابهم من 
ارصار وزارة الثقافـة عىل توزيع املنحة يدويا 
يف مقرهـا يف حـني كان بامكانها توزيع مبلغ 
املنحـة عـىل النقابات املشـمولة وهـي تتوىل 
توزيعهـا عىل اعضائها مشـريين اىل ان العدد 
الكبري للمشمولني باملنحة يجعل من املستحيل 

توزيعهـا يدويـا خـالل فرتة محـددة .ودعت 
نقابـات وجمعيات صحفيـة وثقافية وكتاب 
وشـعراء وفنانون اىل التظاهر صباح الجمعة 
املقبل يف شـارع املتنبي ببغـداد احتجاجا عىل 
الطريقـة املهينة يف توزيع املنحـة املالية التي 
اقرتهـا الحكومـة للمبدعـني واملثقفني. ومن 
املؤمل ان يبدأ التجمع عند تمثال الشـاعر ابو 
الطيب املتنبـي يف تمام السـاعة العارشة من 
صباح يـوم الجمعة املقبـل للمطالبة بتوزيع 
املنحة عـن طريـق النقابات املعنيـة كنقابة 
الفنانني والصحفيني ومنع وزارة الثقافة من 
التفرد يف اتخاذ القرار خاصة مع عدم قدرتها 
عيل توزيع تلـك املنحة يدويـا يف مقر الوزارة 

كما تريد. 

بغداد/ الزوراء:
الثالثـاء،  امـس  الرتبيـة،  وزارة  حـددْت 
مواعيـد امتحانـات نصف السـنة ونهاية 
الكـورس األول للعـام الحـايل. وذكر بيان 
للـوزارة تلقته «الـزوراء» أنها» اعلنت عن 
موعد اجراء االمتحانات الخاصة بالنصف 
االول من السنة، باإلضافة اىل تحديدها بدء 
االمتحانات نهاية الكورس األول للصفوف 

املنتهيـة وغري املنتهية للمراحل الدراسـية 
كافة للعام الدرايس الحايل ٢٠٢١-٢٠٢٢». 
وأضاف البيان أن» املديرية العامة للتقويم 
واالمتحانـات اصدرت تعميمـاً ينص عىل 
بدء االمتحانات الشـفهية قبل اسبوع من 
عملية بـدء االمتحانـات التحريرية وأثناء 

الدوام الرسمي .

بغداد/ الزوراء:
املتقاعدين لشهر كانون  الثالثاء، عن توزيع رواتب  الرافدين، امس  اعلن مرصف 
املكتب  وقال   . اعماله  استئناف  بعد  االلكرتوني،  الدفع  ادوات  طريق  عن  الثاني 
املدني  املتقاعدين  توزيع  «تم  انه  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  للمرصف  االعالمي 
مكان  اي  من  رواتبهم  استالم  املتقاعدين  «بامكان  انه  اىل  مشريا  والعسكري»، 
استئناف  الثالثاء،  امس  الرافدين،  مرصف  أعلَن  ذلك،  غضون  فيه».يف  يتواجدون 
إيقاف  أعلن، يف وقت سابق،  الرافدين  بغداد واملحافظات.وكان مرصف  أعماله يف 
عمليات السحب واإليداع من حسابات التوفري اعتباراً من يوم ٢٣ كانون األول وحتى 
يوم ٣ كانون الثاني.وأوضح: أن عمليات اإليقاف تأتي من أجل تسديد الحسابات 
السنوية واحتساب الفوائد الخاصة بحسابات التوفري، فضال عن تنظيم املوازنات.

@ÂÌá«b‘næa@kmaÎä@…ÌåÏm@Â‹»Ì@ÂÌáœaã€a
È€b‡«c@“b‰˜néa@á»i

3ô@NN@Ô”aã»€a@îÓßa@êÓédn€@Ú˜æa@á»i@∂Î˛a@Ùã◊â€a@Â«@bñbÇ@b–‹fl@ãì‰m@CıaäÎç€aD

الرياض/ متابعة الزوراء:
أعلنـِت السـعودية تسـجيل أكثر من 
2500 إصابـة جديـدة بكوفيد19- يف 
آخر 24 سـاعة للمرة األوىل منذ تموز 
2020، فيمـا توقـع وزيـر صحتهـا 
”زيادة“ الحاالت“ خالل األيام املقبلة، 
فيمـا أصيَب 12 شـخًصا  يف  فرنسـا 

بنـوع غـري معـروف حتـى اآلن من 
ساللة فريوس كورونا.وذكرت وزارة 
الصحة السـعودية امس الثالثاء أنها 
سـجلت ”2585 حالـة إصابة جديدة 
وحالتـي وفاة“ مقابـل 1746 إصابة 
اإلثنـني و1024 إصابـة األحـد، وهو 
أعـىل معـدل إصابـات منذ تسـجيل 

اململكـة 2504 إصابـة يف 19 تمـوز 
2020.وارتفع عدد األشـخاص الذين 
تعد حاالتهم حرجة إىل 96 مقابل 90 
اإلثنـني و69 حالة األحد.ولم تسـجل 
اململكة التي تعد 34 مليون نسمة أكثر 
من مئة حالة يوميا لثالثة أشـهر بني 
منتصف أيلول ومنتصف كانون األول 

املـايض، قبل أن تـزداد األعداد بوترية 
متسـارعة بدءا مـن 19 كانون األول 
الفائت.وسجلت السعودية أول حالة 
مؤكدة باملتحورة اوميكرون شـديدة 
العدوى يف 1 كانون األول.وكتب وزير 
الصحـة السـعودي فهـد الجاللجـل 
الثالثـاء عـىل تويـرت ”نرصـد حالياً 

ارتفاعـا يف عدد اإلصابـات بفريوس 
كورونا ونتوقـع زيادتها خالل األيام 
القادمة“.وأضـاف أن ”اللقـاح أثبت 
فعاليتـه يف تخفيف األعراض ودخول 
ملستشـفيات، وقلقنـا عـىل فئـة لم 

تستكمل جرعاتها“.

aãËí@18@â‰fl@Òãfl@fiÎ˛@b„ÎäÏÿi@Úibñg@2500@Âfl@ãr◊c@›vèm@ÚÌÜÏ»è€a
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@bÁÜb‘»„¸@�b„bÿfl@Ù5ÿ€a@Ú«b‘€a@Üá±@laÏ‰€a@ê‹™

@Ô«b‰ó€a@ã‡‘€a@Êdìi@ÚÓè„ã–€a@Hôbi@ãÌaI@…fl@bË„Îb»m@pá◊a

@Üb‘»„a@äbèæ@ÚÌäÏnéá€a@pbÓ€�a@@@@@@@@@Ä€@—ìÿÌ@Ô„Ï„b”
∂Î˛a@Êbæ5€a@Úè‹u

@ÊbnéÜã◊@·Ó‹”a@ıb‰rnébi@pbƒœb0a@…Óª@Ô�ÃÓé@ÔˆÏõ€a@›jÓÿ€a@ Îãìfl@Z@p¸bóm¸a

aãËí@QX@â‰fl@Òãfl@fiÎ˛@b„ÎäÏÿi@Úibñg@RUPP@Âfl@ãr◊c@›vèm@ÚÌÜÏ»è€a
bè„ãœ@¿@QR@kÓóÌ@ëÎ7–€a@Âfl@7�ÇÎ@áÌáu@äÏznfl

@≈œb´@Ú€b‘néa@Û‹«@’œaÏÌ@Ô‡√bÿ€a
“ãí˛a@—v‰€a

ÚÓ◊6€a@Ò7‹€a@¿@áÌáu@¬ÏjÁÎ@Ò7€@—€c@RYÄ€a@Újn«@åÎbvnÌ@Êb‰j€@¿@ä¸Îá€a@“ãñ@ã»é

@—ó„@pb„bznfla@áÓ«aÏfl@Üá•@ÚÓi6€a
Ô€b®a@‚b»‹€@Ú‰è€a

الزوراء / يوسف سلمان:
مبنى مجلس  يف  الكربى  الرسمية  القاعة  تشهد 
الفنية  التحضريات  وترية  تصاعد  النواب 
واللوجستية ، استعدادا النعقاد الجلسة الرسمية 
الترشيعية  دورته  يف  النواب  ملجلس  االوىل 
كانون  من  التاسع  املقبل  االحد  يوم   ، الخامسة 

الثاني الحايل .
ملجلس  العامة  االمانة  دعت   ، االثناء  تلك  ويف 
اىل  الجدد  الفائزين  املرشحني  االعضاء  النواب، 
الصدار  الشخصية  الرسمية  اوراقهم  تقديم 
الباجات التعريفية الخاصة استعدادا لحضورهم 
الجلسة الرسمية االوىل التي ستشهد تأدية اليمني 
واكتسابهم  الفائزين  للمرشحني  الدستورية 
الدورة  يف  الربملاني  املقعد  لشغل  النيابية  الصفة 

الترشيعية الجديدة .
والدستوري  القانوني  املسار  عىل  وتعليقا 
برملاني  عضو  افصح  االوىل،  الرسمية  للجلسة 
ستشهدها  التي  الدستورية  االليات  عن  اسبق 
دورته  يف  النواب  ملجلس  االوىل  الرسمية  الجلسة 

الترشيعية الخامسة .
القانونية  اللجنة  عضو  وهو   ، سعيد  زانا  وقال 
النيابية يف الدورة الترشيعية الثالثة ، لـ“ الزوراء 
” ،  ان ”  الجلسة االوىل للربملان املنتخب ، بحسب 

مصادقة  بعد   ، منه   54 املادة  يف  الدستور  نص 
االتحادية  املحكمة  قبل  من  االنتخابات  نتائج 
اىل  يوما   15 مدة  الجمهورية خالل  رئيس  يدعو 
االجتماع االول ملجلس النواب ، اي يجب ان التمر 

االول  الرسمي  االجتماع  عقد  دون  الفرتة  هذه 
للربملان الجديد ”.

الجمهورية اصدر مرسوما  ان ” رئيس  واضاف 
بعقد الجلسة يف 9 كانون الثاني ، وتكون الجلسة 

الرسمية االوىل برئاسة اكرب االعضاء االكرب سنا 
ان  مبينا   ،” االنتخابات  املفوضية  حددتها  كما 
رئيس  انتخاب  ستكون  االوىل  الجلسة  مهمة   ”
اليمني  اداء  بعد  وذلك   ، فقط  ونائبيه  الربملان 
الدستورية من قبل االعضاء املرشحني الفائزين 
جميعا ، واليجوز التمديد الكثر من املدة املذكورة 

يف موعد انعقاد الجلسة االوىل وهي 15 يوما ”.
وكان رئيس السن االكرب للجلسة الرسمية األوىل 
ملجلس النواب محمود املشهداني ، اكد ان مجلس 
النواب سيعقد جلسته االوىل يوم 9 كانون الثاني 

الداء اليمني الدستوري واختيار رئيس ونائبيه. 
وقال املشهداني، يف بيان صحفي ، ان ” ال توجد 
جلسة مفتوحة بحسب قرار املحكمة االتحادية 
اختيار  اىل  ستسعى  الربملانية  ”الكتل  ان  مبينا   ،
رئيس مجلس النواب الدائم يف الجلسة االوىل، ويف 
حال لم نوفق يف ذلك ، وكانت هناك مشاكل ولم 
تتفق الكتل البد من وجود مخرج قانوني ، وهو 
اتفاق  لحني  غلقها  دون  للتداول  الجلسة  ابقاء 

الكتل السياسية ”.
عقد  بشأن  قرارا  االن  حتى  نتخذ  لم   ” واضاف 
الجلسة الرسمية االوىل صباحا أم مساء ، ولدي 
مالمح  لتحديد  الديوان  رئيس  مع  مرتقب  لقاء 

الجلسة ”.

الزوراء/مصطفى فليح:
الثالثاء،  امس  االتصاالت،  وزارة  اكدت 
ويف  االنرتنت  خدمة  تحسني  يف  جديتها 
الكيبل  مرشوع  ان  اىل  اشارت  حني 
الضوئي سيغطي جميع املحافظات ما 
تعاونها مع  عدا كردستان كشفت عن 
القمر  مرشوع  بشأن  الفرنيس  الجانب 

الصناعي العراقي.  
رعد  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
املشهداني، ان ”وزارة  االتصاالت  تعمل 
االنرتنت  خدمة  لتوفري  الجهود  باقىص 
يف  الضوئي  الكيبل  مرشوع  وخصوصا 
”هذا  ان  مؤكدا  واملحافظات“،  بغداد  
من  الكرخ  جانب  سيشمل  املرشوع 
احيل  ان  بعد  بالكامل  بغداد  العاصمة 
اىل رشكة متعاقدة مع وزارة االتصاالت 

بهذا الشأن وجاري العمل فيه“. 
بتهيئة  قامت  ”الوزارة  ان  اىل  واشار 

سيكون  التي  واالماكن  التحتية  البنى 
فيها خدمة الكيبل الضوئي يف عدد من 
والحرية  الكاظمية  مثل:  بغداد  مناطق 
السكنية  الجكوك  ومنطقة  والشعلة 
العدل  حي  منطقة  وايضا  والصناعية 
الحرضاء  وحي  والعامرية  والجامعة  
واملنطقة  الداودي   وبدالة  املنصور  و 
اىل  املعالف   وام  والدورة  الخرضاء  

جنوب بغداد“.
وبني ان  ”خدمة الهاتف االريض  الكيبل 
ألف   55 من  أكثر  اىل  وصلت   (ftth)
جادة  ”الوزارة  ان  اىل  الفتا  مشرتك“، 
خدمات  وتحسني  توفري  يف  عملها  يف 
عام  يف  ونحن  خصوصا  االنرتنت 

.“2022
زيادة  عىل  تعمل  ”الوزارة  ان  واوضح 
عدد املشرتكني  من خالل توفري الخدمة 
الكاملة التي تتيح امكانية فتح القنوات 

االلعاب  تحميل  وخدمة  التلفزيونية 
االتصال  ورسعة  نقاوة  اىل  اضافة 

ورخص هذه الخدمة“.  
أريض  من  الخدمة  ”سعر  ان  اىل  واشار 
دنانري ومن   5 بمبلغ  اىل أريض سيكون 
أريض اىل محافظات أريض بـ 15 ديناراً 
  ،” ديناراً   50 موبايل  اىل  أريض  ومن 
مؤكدا  ان ”خدمة (ftth) ستعتمد يف كل 
املحافظات باستثناء اقليم كردستان ”.

جمع  لقاء  عن“  املشهداني  وكشف 
رشكة  مع  للوزارة  الفني  الوكيل 
بشأن  الفرنسية  الكرتك)  (شنايدر 
اىل  وبادرنا  الرقمي  التحول  مشاريع 
املجاالت  التعزيز والتعاون يف  كثري من 
الرتاسل  اجهزة  تطوير  مجال   السيما 
التابع للمديرية العامة  للرشكة العامة 
تطوير  وكذلك  واملعلوماتية  لالتصاالت 
الكهربائية  القدرة  اجهزة  كفاءة 

ومجمعات  البداالت  يف  املوجودة 
االتصاالت“. 

  واشار ”سيكون هناك تعاون مشرتك 
الفرنسية  باص)  (اير  رشكة  مع 
الصناعي  القمر  مرشوع  يخص   فيما 

العراقي  الذي اعلن عنه وزير االتصاالت 
املهندس اركان الشيباني يف مؤتمر االمن 
لدى  رغبة  ”وجود  مؤكدا  السيرباني“، 
الوزارة  مع  بالتعاون  الفرنيس  الجانب 

والرشكات التابعة لها“.

الرياض/ متابعة الزوراء:

من  أكثر  تسجيل  السعودية  أعلنِت 

يف  بكوفيد19-  جديدة  إصابة   2500

تموز  األوىل منذ  للمرة  24 ساعة  آخر 

صحتها  وزير  توقع  فيما   ،2020

”زيادة“ الحاالت“ خالل األيام املقبلة، 

فرنسا  يف   شخًصا    12 أصيَب  فيما 

بنوع غري معروف حتى اآلن من ساللة 

فريوس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة السعودية امس 

حالة   2585” سجلت  أنها  الثالثاء 

مقابل  وفاة“  وحالتي  جديدة  إصابة 

إصابة  و1024  اإلثنني  إصابة   1746

منذ  إصابات  معدل  أعىل  وهو  األحد، 

 19 يف  إصابة   2504 اململكة  تسجيل 

تموز 2020.

تعد  الذين  األشخاص  عدد  وارتفع 

 90 مقابل   96 إىل  حرجة  حاالتهم 

اإلثنني و69 حالة األحد.

ولم تسجل اململكة التي تعد 34 مليون 

نسمة أكثر من مئة حالة يوميا لثالثة 

ومنتصف  أيلول  منتصف  بني  أشهر 

تزداد  أن  قبل  املايض،  األول  كانون 

 19 من  بدءا  متسارعة  بوترية  األعداد 

كانون األول الفائت.

مؤكدة  حالة  أول  السعودية  وسجلت 

العدوى  شديدة  اوميكرون  باملتحورة 

يف 1 كانون األول.

فهد  السعودي  الصحة  وزير  وكتب 

”نرصد  تويرت  عىل  الثالثاء  الجاللجل 

اإلصابات  عدد  يف  ارتفاعا  حالياً 

زيادتها  ونتوقع  كورونا  بفريوس 

خالل األيام القادمة“.

فعاليته  أثبت  ”اللقاح  أن  وأضاف 

ودخول  األعراض  تخفيف  يف 

لم  فئة  عىل  وقلقنا  ملستشفيات، 

تستكمل جرعاتها“.

يف  شخًصا   12 أصيَب  اخر  سياق  ويف 

اآلن  حتى  معروف  غري  بنوع  فرنسا  

واملصاب  كورونا.  فريوس  ساللة  من 

بالده  من  عائد  كامريوني  هو  صفر 

فرنسا،  جنوب  مرسيليا  مدينة  إىل 

نقل  املصاب  أن  الخرباء  لذلك يفرتض 

الواقع  البلد  الفريوس من الكامريون، 

يف وسط إفريقيا.

الجديد من قبل  املتحور  اكتشاف  وتم 

مرسيليا  جامعة  مستشفى  يف  خرباء 

اسما  يحمل  وهو  ديسمرب،   9 يوم 

B.1.640.2 :بشكل مؤقت

 29 يف  صدرت  أولية  دراسة  ويف 

يف  الصحة  خرباء  قال  ديسمرب، 

 46 حددوا  إنهم  الفرنسية،  الحكومة 

من  الجديد  الشكل  هذا  من  طفرة 

الفريوس. ويبدو أن هذا املتحور يمكن 

فريوس  من  عدوى  أكثر  يكون  أن 

كورونا األصيل.

فيما  الجديد  املتحور  رصد  ويأتي 

التفيش  أوميكرون  املتحور  يواصل 

عامليا.

التفيش  هذا  لتفسري  محاولة  ويف 

املتسارع ألوميكرون، أوضحت دراسة 

أن  املايض،  األسبوع  دنماركية نرشت 

كورونا  فريوس  من  الجديد  املتحور 

مراوغة  يف  دلتا  املتحور  من  أفضل 

مناعة الحاصلني عىل اللقاح.

الدراسة  خالل  من  العلماء  وتوصل 

يف  بيت  ألف   12 قرابة  شملت  التي 

الدنمارك يف منتصف ديسمرب/ كانون 

األول إىل أن أوميكرون أكثر قدرة عىل 

العدوى بني 2.7 و3.7 مرة من املتحور 

عىل  الحاصلني  الدنماركيني  بني  دلتا 

اللقاح.

أجراها  التي  الدراسة  أشارت  كما 

بجامعة  اإلحصاء  معهد  يف  باحثون 

أن  إىل  رويرتز،  بحسب  كوبنهاغن، 

برسعة  ينترش  أوميكرون  الفريوس 

أكرب يف األساس، ألنه أفضل من املتحور 

املكتسبة  املناعة  مراوغة  يف  دلتا 

باللقاح.

بغداد/ الزوراء:
املستقيل  االرشف  النجف  محافظ  أعلَن 
لؤي اليارسي، امس الثالثاء، قبول رئيس 
استقالته  الكاظمي  مصطفى  الوزراء 

من منصبه.
وقال اليارسي يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
رئيس  موافقة  وصول  اليوم  ”أعلن 
بإعفائي من منصب  الوزراء عىل طلبي 
أنه  مبيناً  األرشف“،  النجف  محافظ 
”طيلة الفرتة املاضية عملت بكل حرص 
مصلحة  يحقق  ما  واخالص  وتفان 
النجف األرشف أوال وأخرياً والحفاظ عىل 
وأمالكهم  ودمائهم  وأبنائها  قدسيتها 
يف  وفقت  قد  أكون  أن  وأتأمل  الخاصة، 

تحقيق ذلك“.
أعوام  خمسة  من  ”أكثر  أن  وأضاف 
الحكومة  إدارة  يف  املسؤولية  تحملت 
الكثري  من  املحافظة  أخرجت  املحلية 
من األزمات املالية الصعبة التي عصفت 
حظر  وأزمة  الخدمات  ونقص  بالبالد 
التجوال يف كورونا“، مشرياً اىل أن ”عجلة 
وأصبحت  تتوقف  لم  واإلعمار  العمل 

من  بالبنان  لها  يشار  األرشف  النجف 
بخدماتها  العراق  محافظات  كل  بني 
ومشاريعها وحرصت عىل أن تكون هذه 
املشاريع وفق معايري النزاهة والشفافية 
والقانونية  اإلدارية  األمانة  عىل  حفاظاً 

والرشعية تجاه أموال النجف“.
وبني أنه ”رغم كل التحديات التي واجهت 
تسلمي  فرتة  طيلة  املحلية  الحكومة 
األمان  بر  اىل  نعرب  أن  استطعنا  اإلدارة 
مرحلة  اىل  بالنجف  نصل  أن  واستطعنا 
االستقرار والتطور والتفكري نحو مدينة 
املتطورة“،  االمكانيات  وفق  متطورة 
القليلة  األعوام  ”خالل  أنه  موضحاً 
الخطط  وفق  النجف  ستكون  القادمة 
نأمل  والتي  لها  وضعت  التي  الخمسية 
املشوار  إكمال  القادمني  املحافظني  من 
متكاملة  مدينة  النجف  وستكون  فيها 

الخدمات“.
لؤي  األرشف  النجف  محافظ  وقدم 
املايض،  األول  كانون   24 يف  اليارسي، 
الوزراء  رئيس  إىل  منصبه  من  استقالته 

مصطفى الكاظمي.

بغداد/ متابعة الزوراء:
تجاوز سعر رصف الدوالر يف لبنان، 
لبنانية، للمرة  ألف لرية  الـ29  عتبة 
ليستكمل  البالد،  تاريخ  يف  األوىل 
تلجمه  لم  الذي  التصاعدي  مساره 
جميع  أقفلت  بحيث  األعياد،  عطلة 
أبوابها  العامة  واإلدارات  املؤسسات 
”شّغالة“،  السوداء  السوق  وبقيت 
امس  الرتكية،  اللرية  تراجعت  فيما 
املئة،  يف  خمسة  بمعدل  االثنني، 
أداء لها يف سنة  بعدما شهدت أسوأ 

.2021
بني  الدوالر،  رصف  سعر  وسجل 
لبنانية،  لرية  لرية و28900   28800

قبل أن يرتفع عرصاً إىل هامش بني 
29000 أدناه و29100 لرية أقصاه، 
لرية،  ألف   30 ويصبح عىل مشارف 
أكدت  كثرية  توقعات  كانت  التي 
الوصول إليه يف ظل استمرار الرصاع 
الحكومي  والتعطيل  السيايس 
السياسات  تنفيذ  يف  والتقاعس 

اإلصالحية واإلنقاذية.
لبنان،  يف  الرصافني  نقيب  وقال 
أنطوان مارون، يف ترصيح صحفي  
سعر  ارتفاع  سبب  يعرف  أحد  ”ال 
عطلة  يف  خصوصاً  الدوالر،  رصف 
أقفلت  ”مؤسساتنا  مؤكدا  العيد“، 
عالقة  ال  والرصافون  األعياد،  خالل 

لهم بما يحصل، وال سيما املرخصني 
نغفو  اللبنانيني  مثل  ونحن  منهم، 
جديدة  أسعار  عىل  ونستفيق 
تضعها التطبيقات، وباتت تتغري كل 

ساعة“.
استمرار  أسباب  مارون  ويعزو 
بشكل  الدوالر  رصف  سعر  ارتفاع 
البلد،  يف  السائد  الوضع  إىل  أسايس 
السياسية املعقدة،  األمور  خصوصاً 
مرتبطاً  يعد  لم  مساره  أن  باعتبار 

بحركة العرض والطلب.
اللرية  تراجعت  اخر  سياق  ويف 
املئة،  يف  خمسة  بمعدل  الرتكية، 
أداء لها يف سنة  بعدما شهدت أسوأ 

من  املخاوف  استمرار  مع   ،2021
ارتفاع التضخم ومن سياسة نقدية 

غري تقليدية.
 13.92 إىل  الرتكية  اللرية  وهبطت 
يوم  أغلقت  أن  بعد  الدوالر  مقابل 
الجمعة عىل 13.1875 لرية، بحسب 

وكالة ”رويرتز“.
بيانات  السوق عىل  اهتمام  وانصب 
التضخم عن شهر ديسمرب  املنتظر 
يوم  من  الحق  وقت  يف  صدورها 

االثنني.
األسبوع  مطلع  يف  بيانات  وأظهرت 
التجزئة يف إسطنبول  أسعار  ارتفاع 
9.65 يف املئة عىل أساس شهري  بـ 

السنوي  املعدل  ليبلغ  ديسمرب  يف 
34.18 يف املئة.

الرئيس  قال  املايض،  ديسمرب  ويف 
إن  أردوغان،  طيب  رجب  الرتكي، 
وصفها  ما  عىل  قضت  الحكومة 
من  اللرية،  رصف“  سعر  بـ“فقاعة 
خالل اتخاذ خطوات  لحماية ودائع 

العملة الرتكية ضد التقلبات.
فقاعة  ”رأينا  أردوغان:  ورصح 
أسعار الرصف تتالىش يف يوم واحد 
أن  مضيفا  إجراءاتنا“،  حزمة  مع 
خطتها  يف  قدما  مضت  الحكومة 
الفائدة  أسعار  بخفض  االقتصادية 

عىل الرغم من املعارضة الداخلية.

بغداد/ الزوراء:
حددْت وزارة الرتبية، امس الثالثاء، مواعيد امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس 

األول للعام الحايل. 
وذكر بيان للوزارة تلقته ”الزوراء“ أنها“ اعلنت عن موعد اجراء االمتحانات الخاصة 
بالنصف االول من السنة، باإلضافة اىل تحديدها بدء االمتحانات نهاية الكورس األول 
للصفوف املنتهية وغري املنتهية للمراحل الدراسية كافة للعام الدرايس الحايل -2021

 .“2022
وأضاف البيان أن“ املديرية العامة للتقويم واالمتحانات اصدرت تعميماً ينص عىل 
التحريرية وأثناء  بدء االمتحانات الشفهية قبل اسبوع من عملية بدء االمتحانات 
يوم  من  اعتباراً  االبتدائية  باملراحل  الخاصة  االمتحانات  تكون  أذ   ، الرسمي  الدوام 
الثالثاء املوافق الـ1 من شهر شباط املقبل وتنتهي يوم االثنني الـ7 من نفس الشهر 
، عىل أن يكون يوم السبت من ضمن ايام االمتحانات ، أما بالنسبة للدراسة الثانوية 
فستبدأ امتحانات نهاية الكورس االول ونصف السنة اعتباراً من يوم الثالثاء املوافق 
، عىل أن  2022 ، وتنتهي يوم االثنني 2022/2/7 من ذات الشهر أيضاً   / 1  / 25

ُيحسب يوم السبت كذلك ضمن أيام االمتحانات“.  
يوم  أي  السنة  نصف  امتحانات  انتهاء  بعد  ستبدأ  الربيعية  العطلة  أن“  اىل  وأشار 
حيث   ،  2022/2/21 املوافق  االثنني  يوم  وتنتهي   (2022/2/8) املوافق  الثالثاء 
شهر  من  الـ22  املوافق  الثالثاء  يوم  الدرايس  العام  من  الثاني  النصف  دوام  سيبدأ 
 ، االبتدائية  (املرحلة  للمؤجلني  السنة  نصف  امتحان  يكون  ان  عىل  املقبل،  شباط 
الثالث املتوسط ، السادس االعدادي) يف االسبوع الثاني من بدء الدوام الرسمي وملدة 

اسبوع واحد فقط“.
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صّدقِت املحكمة االتحادية العليا عىل نتائج االنتخابات الترشيعية االخرية، بعد 
رفضهـا للطعـون املقّدمة من رئيـس تحالف «الفتح» هـادي العامري، بهدف 
إلغـاء النتائـج، وقد التقـى زعيم التيار الصـدرّي، مقتدى الصـدر بوفد اإلطار 

التنسيقي برئاسة العامري ليقول كلمته يف الحكومة املرتقبة..
ويتوقع العراقيون حصول انفراجات معينة يف عملية تشـكيل الحكومة، ففي 
الوقت الذي يرص فيه السيد مقتدى الصدر عىل اظهار هوية الحكومة الجديدة 
بانهـا حكومة اغلبية وطنية ال رشقية وال غربية، تعود التظاهرات يف الشـارع 
العراقـي لتظهر صعوبة التحرك يف املرحلة املقبلة، ولكن يرى محللون ان هذه 
التحـركات واالعرتاضات تعرقل وال تغري، وان القوة الفعلية العراقية اليوم هي 
لدى التيار الصدري الذي حدد مسار الحكومة وشكلها ولعل املراقب للتغريدات 
للسـيد الصدر وترصيحاته االخرية ُبعيد االنتخابات النيابية يقرأ مسـار العمل 

الحكومي يف البلد والحركة السياسية املقبلة.
اذاً، يبدو ان املرحلة السياسـية يف البالد تتجه اىل حسـم حكومي يف الوقت الذي 
يعيش العراق مرحلة شـديدة الخطورة تجاه الخروقات االرهابية التي حصلت 
يف اكثر من محطة لتجعل البلد امام تحد اسايس وهو التحدي االمني ومكافحة 
االرهاب بشـكل مستمر، فقد حصلت يف االشـهر القليلة املاضية مجموعة من 
االحداث االرهابية وكاد بعضها ان يتسـبب بازمة امنية داخلية قد تصل لحدود 
االقتتـال املذهبي، غري ان الوعي العراقي ورفض الجهات السياسـية مجتمعة 
للنعـرات الطائفيـة واملذهبية جعلت االحـداث تقف عند حدودهـا، ولتؤكد ان 

العراقيني ال يريدون الذهاب مطلقا ألي اقتتال داخيل تحت اي ذريعة. 
وترى بعض الجهات العراقية ان املسألة تحتاج اىل جهود جبارة وتنسيق كامل 
وتعاون كبري للعمل عىل دحر الجماعات االرهابية وعدم السـماح لها يف الولوج 
اىل الداخـل العراقي، باالضافة اىل عملية التنسـيق الرضورية مع الدول العربية 
ملكافحة االرهاب وقد حصل لقاء اخري مع وزير الدفاع اللبناني موريس سـليم 
للتأكيـد عىل التعاون بني لبنان والعراق والتنسـيق يف مجـال مكافحة االرهاب 

عرب مجموعة من االتفاقيات والتفاهمات املربمة بهذا الخصوص. 
وكانـت قد تداولـت بعض الوسـائل االعالمية يف لبنان مسـألة هجرة لعرشات 
الشبان من شمال لبنان وانتقالهم لالنضمام اىل صفوف تنظيم الدولة االسالمية 
«داعـش» يف البادية العراقيـة االمر الذي يطرح عالمات اسـتفهام كبرية حول 
وصولهم عرب املعابر غري الرشعية من لبنان اىل العراق، وقد ابرزت هذه الوسائل 
االعالمية مقتل شـابني من طرابلس كانـوا من ضمن الذين غادروا لبنان خالل 
االشـهر املاضية، وقد ابـرزت املعلومات الصحفية ايضا ان مسـار تنقل هؤالء 

كان من طرابلس اىل داخل حمص السورية وصوال اىل البادية العراقية. 
وتـربز هذه املعلومـات الصحفية لتلقـي الضوء عىل اهمية اللقـاء االخري بني 
الجانب اللبناني والعراقي وطرح مسـألة التعـاون الهام بني الجانبني ملكافحة 
االرهـاب وحفـظ االمـن القومـي يف كل مـن البلديـن، ولتظهر ايضـا رضورة 
التنسـيق الكامل مع الدول املجـاورة لحفظ امن العراق ومنـع االرهابيني من 
العبث يف البلد، فما كشـفته وسـائل االعالم اللبنانية يمكن ان يشـكل نموذجاً 
ملا يحصـل عىل الحدود العراقية ولالهمية البالغة يف التصدي الي تحركات بهذا 

الخصوص. 
اىل ذلـك، يربز التحدي االخر والهـام وهو مكافحة الفسـاد يف الداخل العراقي، 
والعمل عىل تطبيق االصالحات وتحقيق التنمية يف البلد، بعد ويالت وجوالت من 
الهزات االمنية والرتاجع عىل املستوى املعييش واالجتماعي، ويرى العراقيون ان 
دحر االرهاب اىل الحدود والعملية الجبارة التي يقوم بها جهاز مكافحة االرهاب 
يجـب ان تسـتكمل بمكافحة فعالة لحيتان الفسـاد يف الداخل لكي يسـتطيع 

العراق ان يستعيد عافيته وان ينجح فعالً يف عملية التنمية واالصالح. 
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إعداد/ يحيى الزيدي:
جـدَد العراقيون احتفاالتهـم بالذكرى 
األوىل بعـد املئـة عـىل تأسـيس الجيش 
العراقـي الباسـل، وسـط دعـوات من 
اللـه أن يحفـظ هـذا الجيـش البطـل 
بكل صنوفه وتشـكيالته، مسـتذكرين 
ومباركني انتصاراته عىل اإلرهاب، وان 
يسـتمر سـوراً حصينا للوطن للقضاء 
عـىل التنظيمات اإلرهابيـة كافة، فيما 
ستشهد  سماء العراق، كما اعتاد عليها 
املواطنـون، تحليقـاً للطائـرات حاملة 
أعـالم العـراق إيذانـاً ببـدء االحتفـال 
بالذكـرى السـنوية لتأسـيس الجيش 
العراقي، كما تتزين الشوارع الرئيسـة 
والسـاحات العامة يف بغداد وسـيارات 
الجيـش العراقـي والسـيطرات بأجمل 
الورود والزينة والشـعارات التي تمجد 

تأريخ هذا الجيش البطل.

@¿@·√bÿ€a@ÛéÏfl@‚bfl�a@xÏœ@›Óÿìm
1921@‚b«@ÜaáÃi

تعّد الُقوات املُسلَحة الَعراَقية هي القوة 
النظاميـة لجمهورية العـراق، وتتألف 
ُفروعها من القوة الربية والقوة البحرية 

والقوة الجوية.
إىل  العراقـي  الجيـش  تاريـخ  وَيرجـع 
أوىل  تأَسسـت  حيـت   ،1921 العـام 
وَحدات القوات املسـلحة خالل االنتداب 
الربيطانـي للعـراق، َحيُث ُشـكل فوج 
االمام مـوىس الكاظم، واتخـذت قيادة 
القوات املسـلحة َمقرها العام يف بغداد، 
تبع ذلك تشكيل القوة الجوية العراقية 
عـام 1931 ثم القـوة البحرية العراقية 

عام 1937.
إذاً َبعـد ثـورة العرشيـن َضـد االحتالل 
الربيطاني يف العراق ُشّكلت أول ُحكومة 
ِعراقيَّـة التي بادرت ِببنـاء نواة الجْيش 
العراقـي يف 6 يناير/ كانون الثاني عام 
1921 ، حْيـُث تم تشـكيل فـْوج حمل 
اسـم فْوج اإلمـام مـوىس الكاِظم (ع) 
الّذي تألِف من ُضّباط ِعراقيِّني ساِبقني 
كانـوا يعملـون يف الجْيـِش الُعثمانيَّ يف 
ثكنة الخيالـة يف الكاِظميَّة يف العاِصمِة 
بغـداد.. وُسـمَي ِبفـْوج االمـام موىس 
الكاِظـم يف 9 اذار 1922 ِبـإرادة ملكيَّة، 
بعد امتـالء ُثكنـة الخيالـة اُختري خان 
الكابـويل يف الكاِظميَّـة مقـرا لها يف 17 
آذار 1921 ثم نقل مرة اخرى إىل مدينة 
ِة مقراً  الحلـة واصبحـت َمِديَنـَة الَْحلـَّ
لِلَْفْوِج، ُثمَّ َشـِكَل َبْعـَد َذلَِك فوج اخر ِيف 

بغداد. 
هـي  العراقيـة  الدفـاع  وزارة  وتعـد   
املسـلحة  للقـوات  العليـا  الَمرجعيـة 
العراقية التي تتحمل مسـؤولية الدفاع 
الشـعب  البـالد وحمايـة  عـن حـدود 
ومصالحـه مـن التهديـدات الخارجية 
والداخليـة بالتَضامـن والتعـاون مـع 
الحكوميـة  واملؤسسـات  الـوزارات 

األخرى. 

@áË«@¿@ bœÜ@ãÌåÎ@fiÎc@ãÿè»€a@ã–»u
@fiÎ˛a@›óÓœ@Ÿ‹æa

   ِيف عهـد امللـك فيصـل االول، أصبـح 
دفـاع  وزيـر  أول  العسـكري  جعفـر 
عراقـي للفـرتة مـن 6 كانـون الثاني 
1921 ولغايـة 29 ترشين االول 1936 

 .
ولد جعفر العسكري يف بغداد 1884م، 
وأتـم تحصيلـه االبتدائـي والرشـدية 
العسـكرية يف مدارس بغـداد واملوصل 
دخـل املدرسـة الحربية يف اسـطنبول 

سنة 1901.
بعد اسقاط النظام السابق يف 9 نيسان 
2003 تأسسـت وزارة الدفاع الجديدة 
يف مطلع كانـون الثاني 2004 ، وتمت 
تسـمية عيل عبـد األمري عـالوي وزير 
دفـاع مدني بالوكالة يف فرتة الحكومة 

االنتقالية.

@—Ó‰óm@¿@ç–‘Ì@Ô”aã»€a@îÓßa
@%b»€a@ïÏÓu@ÙÏ”c

بعـد االنتصـارات الكبرية التـي حققها 
الجيـش العراقـي يف املعارك ضـد تنظيم 
داعش االرهابي، استعاد الجيش العراقي 
مكانته الكبرية بني ابناء الشعب العراقي 
العربيـة  الجيـوش  مـن  أقرانـه  وبـني 

والدولية.
وكشـف موقـع ”غلوبـال فايـر بـاور“ 
الشـؤون  يف  املتخصـص  األمريكـي، 
العسـكرية، عـن تقدم الجيـش العراقي 
يف تصنيف االقـوى يف العالم، خالل العام 
2021، ليحتل املركز السـابع والخمسني 
عىل مستوى جيوش العالم، متفوقا عىل 

دول عديدة.
وقد احتلت الواليات املتحدة املرتبة األوىل 

عامليا تليها كل من روسيا والصني.
وبالنسـبة إىل الدول العربية، فقد احتلت 
مرص املرتبة األوىل عربيـا والـ13 عامليا، 
عربيـا  الثانيـة  املرتبـة  يف  والسـعودية 
والــ17 عامليا، والجزائر يف املرتبة الثالثة 

عربيا والـ27 عامليا.
أمـا الدول العربيـة األخـرى التي دخلت 
التصنيـف فهـي عـىل التـوايل بحسـب 
الرتتيب العاميل: اإلمارات العربية املتحدة 
36، املغرب 53، العراق 57، سـوريا 64، 
ليبيـا 70، الكويت 71، عمان 72، تونس 
73، األردن 74، السـودان 77، اليمن 78، 

قطر 82، البحرين 103، لبنان 116.
وأوضـح املوقع أنه يعتمد عـىل أكثر من 
50 عامـال فرديـا لتحديـد درجة مؤرش 
القـوة لدولـة معينـة مع فئـات ترتاوح 
من القوة العسـكرية واملاليـة إىل القدرة 

اللوجستية والجغرافيا.
وأشار إىل أن الصيغة املستخدمة، تسمح 
للدول األصغر واألكثر تقدما من الناحية 
التكنولوجيـة بالتنافس مع الدول األكرب 

واألقل تطورا.
وقال املوقع يف تقرير مرتجم: إن ”الجيش 
العراقي يواصل بناء قدراته، بعد االنتهاء 

من الحرب عىل تنظيم داعش“.
ويعتمد هذا التصنيف عـىل عدة عوامل، 
مـن بينها عـدد املقاتلـني الـذي يضمه 
تسـليحه، ومعـدل  الجيـش ومسـتوى 
والخـربات  تطويـره،  عـىل  اإلنفـاق 
العسـكرية التي اكتسـبها جراء املعارك 

التي خاضها.

÷aã»‹€@ÔÿÌãfl˛a@ÎçÃ€a
بعد الغـزو األمريكي للعراق عام 2003 
أصـدر الحاكـم املدنـي للعـراق، بـول 
بريمـر، ”سـيئ الصيـت“، قـراراً َبحل 
الجيش العراقي، فأعيد تشكيل الجيش 

وتسلَيحه من جديد.
وَتخضع جميع افرع القوات املسـلحة 
العراقية لسـلطة وزارة الدفاع العراقية 
التـي تدار من قَبل وزير الدفاع، والقائد 
العام للقوات املسـلحة رئيـس الوزراء، 

ورئيس اركان الجيش. 

@îÓßa@bËöbÇ@>€a@lÎã®a@åãic
Ô”aã»€a

êÌbfl@1941@lãy
احـداث مايـس 1941 أو حـرب مايس 
بعـد مخالفـة اململكة املتحـدة ملعاهدة 
1930 ، وذلك بإنزال القوات الربيطانية 
الحكومـة  موافقـة  بـدون  العـراق  يف 
العراقية والتـي كانت ذريعتها مرورها 
فلسـطني  إىل  العراقيـة  األرايض  عـرب 
لالشـرتاك يف املعارك الدائـرة يف أوروبا، 
فتحركت القوات العراقية يف 29 نيسان 
من معسكر الرشيد يف بغداد إىل الحبانية 
لتقـوم بمحـارصة القـوات الربيطانية 

التي كانت ستأتي إليها جوا. 
منطقـة  العراقيـة  القـوات  واحتلـت 
الهضبـة املرشفة عـىل الحبانية، وبهذا 
كانـت قـد طوقـت القاعـدة، وكانـت 
القوات العراقية تتألف من لواء مشـاة 
ولواء مدفعية وكتيبة دروع. أما القوات 
الربيطانية فكانت تتألف من لواء مشاة 
آيل محمـول جـوا مـع كتيبـة مدفعية 
وكتيبتـي دروع، وكان واضحـا تفـوق 
القـوة العراقيـة املجهزة بأحـدث أنواع 

املدفعية وسائر األسلحة.
فأبلغ قائد القوات الربيطانية السلطات 
العراقيـة بأن محارصة قاعدة الحبانية 
مـن عـىل الهضبة يعـد إعـالن الحرب، 
بأنهـا  العراقيـة  السـلطات  فأعلمتـه 
تقوم بمنـاورات يف تلك املنطقة، فطلب 
القائـد الربيطاني القيـام باملناورات يف 
مكان آخر، فرفضت السلطات العراقية 

الطلب باملقابل. 
أقلعـت طائـرات   1941 2 مايـس  ويف 
التدريب الربيطانية الصغرية وهي تحمل 
القنابل، ويف الصباح أسقطت أول قنبلة 
فـوق الهضبـة ويف ظرف دقائـق ردت 
القوات العراقية عىل مصـادر النريان.. 
وأدركت القوات الربيطانية أن سـقوط 
القاعـدة بيـد القـوات العراقيـة أصبح 
مسألة وقت، وقد أعدت القوات العراقية 
العدة لشن هجوم شامل تسهم فيه كل 
األلويـة املجهـزة باملدفعيـة والدبابات 

وبمساندة الطائرات العراقية. 
الكتسـاح  الزحـف  مخططـا  وكان 
األبنية واملعسـكر مما كان سـيؤدي إىل 
االستسالم الفوري للقوات الربيطانية.. 
وصلت اإلمدادات للقاعدة بطائرات من 
ورشع  األردن،  يف  الربيطانيـة  القـوات 
بمهاجمـة  الربيطانيـون  الطيـارون 
القواعـد الجويـة العراقيـة التي كانت 
تقلع منها الطائرات العراقية املهاجمة، 
كمـا هاجمت مرابـض كتائـب الدفاع 
املدفعيـة  وكتائـب  العراقيـة  الجـوي 
الثقيلـة األخـرى املحـارصة للقاعدة.. 
وبعد يومني مـن االشـتباكات العنيفة 
تلقـت القطـع العراقية أوامـر بإعادة 
تنظيم أنفسـها من صباح اليوم نفسه 
الهجـوم قـد بـدأ بعجلتـني مـن  كان 

رسايا الكتيبة امللكيـة الخاصة وبقيام 
دروع محمولـة جـوا بإحـداث ثغرة يف 
الهضبـة لحمايـة الجنـاح األيمـن غري 
أن املعركـة لـم تـرس عـىل ما يـرام يف 
مرحلتهـا األوىل ألن الحاميـة العراقيـة 
املتبقية يف الهضبة نفذت خطة تعبوية 
بالتوقف عن إطالق النار من رشاشـات 
الفيكرز والربين من األمام ومن الجناح 
الربيطانيـة  القـوة  فقامـت  األيـرس.. 
بالتعـرض ملواضـع الكتيبـة العراقيـة 
األخرى املرشفة عىل مرتفع سن الذبان 
االسـرتاتيجي املطل عـىل القاعدة، لكن 
شـدة النـريان التـي أطلقتهـا الكتيبة 
العراقيـة أجـربت القـوات الربيطانيـة 
عىل االنسـحاب بعد أن منيت بخسـائر 
فادحـة.. ويف عـرص ذلك اليـوم أعادت 
القـوات الربيطانيـة تنظيـم مـا تبقى 
من دروعها للتهيؤ لشـن هجوم مقابل 
بالتسلل من البسـاتني الكثيفة الواقعة 
شمال سـن الذبان، حيث قامت القطع 
الربيطانيـة بتجميـع قواتهـا، وبـدأت 
القـوات الربيطانيـة هجومهـا املقابل 
عندما وصلت التعزيـزات اإلضافية من 
فلسـطني واألردن يف الوقـت املناسـب، 
فزجت عجـالت الكومر الكبرية املجهزة 
بمدفع ميـدان كبري إىل سـاحة املعركة 
والتـي هاجمت القوة العراقية يف سـن 
الذبان بنريان الرشاشات، إال أن األخرية 
املهاجمـة ملحقـة  للعجـالت  تصـدت 
بها خسـائر كبـرية، ثم شـنت القوات 
الربيطانيـة هجومـا ثانيـا، وبإسـناد 
جوي من طائرات الفالنشـيا.. وقامت 
قوات املشـاة الربيطانية بفتح النار، ثم 
تال ذلك قيام كتيبـة الدروع الربيطانية 

للكتيبـة  األيمـن  للجنـاح  بالتعـرض 
العراقية يف سـن الذبان، مما سمح لها 
بالتسـلل إىل القرية املجاورة والسيطرة 
للكتيبـة  األوامـر  فصـدرت  عليهـا، 
العراقية باالنسـحاب، فأصبح الطريق 
سـالكا للسيطرة عىل سن الذبان، حيث 
وجدتهـا القـوات الربيطانية خالية من 
اي قطاعات عسـكرية، يف اليـوم التايل 
شـنت القوات العراقية هجوما شـامال 
عىل الجناح األيمن للقـوات الربيطانية 
وتحت قصف الطائرات العراقية املغرية 
والسيل املنهمر لنريان الدروع العراقية.. 
وبدأ تبـادل إطالق النار بـني القطعات 
العراقية املهاجمة والربيطانية الدفاعية 
التي انتـرش جنودها وهاجموا مبارشة 

موقعني للقوات العراقية.

µ�è‹œ@¿@1948@lãy
ملحـوظ  دور  العراقـي  للجيـش  كاَن 
حيـث  فلسـطني،  يف   1948 حـرب  يف 
حاربت مملكة العـراق إىل جانب اململكة 
املرصية سـابقا ومملكة األردن وسوريا 
ضـد امليليشـيات الصهيونيـة املسـلحة 
يف فلسـطني التي تشـكلت مـن البلماخ 
واإلرجون والهاجاناه واملتطوعني اليهود 
من خارج حدود االنتداب الربيطانية عىل 
فلسـطني.. وكانـت اململكـة املتحدة قد 
أعلنت انهاء انتدابها لفلسـطني وغادرت 
تبعا لذلك القوات الربيطانية من منطقة 
االنتداب، وكانت األمم املتحدة قد أصدرت 
قرار تقسـيم فلسـطني لدولتني يهودية 
وعربيـة، األمـر الـذي عارضتـه الـدول 
العربية وشـنت هجوما عسـكريا لطرد 
امليليشـيات اليهوديـة مـن فلسـطني يف 
مايو 1948 اسـتمر حتى مارس 1949، 
كان للجيـش العراقـي دور ملحوظ عام 
1948 ، وكذلـك باملعـارك التـي تلتها يف 
1967 و1973 ، وتوجـد يف يومنـا هـذا 
مقربة يف جنني لشهداء الجيش العراقي، 
أرسـلت اململكـة العراقية سـابقا يف 29 
رشق  إىل  عسـكرية  قـوة   1948 إبريـل 
األردن تضـم 2,500 فرد بقيـادة العميد 

محمد الزبيدي.

1973@¿@›Óˆaãég@áö@ãiÏn◊c@lãy
كاَن للقوات املسـلحة العراقية دور كبري 
يف حـرب أكتوبر ضد إرسائيل يف 6 أكتوبر 
1973 ، وعـىل الرغـم مـن أن جمهورية 
العراق لـم تخطر بموعد الحـرب أو عن 
أي خطط عسـكرية واكتفـت بالتعاون 
الطـوق  العـراق ودول  العسـكري بـني 

العربي، وكانت إحدى صور هذا التعاون 
إرسـال رسبني من طائرات الهوكر هنرت 
العراقية إىل مرص، حينما اندلعت الحرب 
يف 6 أكتوبـر 1973 أصـدرت جمهوريـة 
العـراق أمـرًا إىل قواتها الجويـة والربية 
بالتحرك فوًرا إىل الجبهة السورية، حيث 
بـدأت القـوات بالتوافـد إىل دمشـق منذ 
االسـبوع االول للحرب، يف حني اشرتكت 
طائـرات الهوكر هنرت العراقية املتواجدة 
يف مـرص بالرضبـة الجويـة األوىل التـي 
سـبقت عبور القوات املرصيـة للقناة.. 
وتعد املشاركة العسـكرية العراقية هي 
األكـرب يف الحرب من حيـث العدد والعدة 

بعد مرص وسوريا.
 – (العراقيـة  األوىل  الخليـج  حـرب 

اإليرانية)

الحرب العراقية االيرانية أو حرب الخليج 
األوىل، كانـت حرباً بني القوات املسـلحة 
لدولتـي العـراق وإيران، واسـتمرت من 
ايلول/ سبتمرب 1980 إىل آب / اغسطس 
1988، واعتـربت هـذه الحرب من أطول 

الحروب التقليدية يف القرن العرشين.

ÚÓ„br€a@wÓ‹©a@lãy
حـرب الخليج الثانيـة أو تحرير الكويت 
عمليـة درع الصحراء، وهي الحرب التي 
وقعـت بني العراق وائتـالف دويل من 34 
دولـة بقيادة الواليـات املتحدة وبترشيع 
من األمـم املتحدة، بعد اجتيـاح الجيش 
العراقـي لدولـة الكويت يف 2 أغسـطس 
م..   1991 فربايـر  يف  وانتهـت  م   1990
تألفت الحرب من جزأين رئيسني، وهما 
حملـة القصف الجوية عىل أهداف داخل 
العـراق وتوغـل قـوات التحالـف داخـل 
األرايض العراقيـة، امتـدت الحـرب عىل 
مساحة جغرافية شـملت أرايض العراق 
والكويت والسـعودية، وتـم فيها إطالق 
صواريـخ أرض أرض (سـكود) عراقية 
بعيدة املـدى عىل أهداف داخـل إرسائيل 
والسـعودية، وكان ضحية هـذه الحرب 

مئات من العراقيني والكويتيني .

2003@÷aã»‹€@ÔÿÌãfl˛a@fi˝ny¸a
الغزو األمريكي للعـراق أو حرب الخليج 
الثالثة (حـرب العراق أو احتالل العراق) 
هذه بعض من أسـماء كثرية اسـتعملت 
لوصف العمليات العسكرية التي وقعت يف 
العراق سـنة 2003 والتي أدت إىل احتالل 
العراق عسكريا من قبل الواليات املتحدة 

األمريكية ومسـاعدة دول مثل بريطانيا 
وأسـرتاليا وبعـض الـدول املتحالفة مع 
أمريكا حسب تعريف مجلس األمن لحالة 
العراق يف قانونها املرقم 1483 يف 2003.. 
ومن األسـماء األخرى التـي أطلقت عىل 
هذا الرصاع هي «حـرب العراق» وحرب 
الخليـج الثالثة أو حـرب احتالل العراق، 
وبـدأت عملية غزو العـراق يف 20 مارس 
2003 مـن قبل قـوات االئتـالف بقياده 

الواليات املتحدة األمريكية .

Ô”aã»€a@îÓßa@›y@äaã”
بعـد غزو العـراق مبـارشة يف 2003 من 
قبل القوات األمريكيـة وقوات التحالف، 
كان اول عمـل قـام بـه الحاكـم املدني 
األمريكـي، بول بريمر، هـو حل الجيش 
العراقي املكون من اربعمئة الف جندي.. 
لقد تجاهـل بريمـر أوامر من رؤسـائه 
ويف  االصدقـاء،  ونصائـح  واشـنطن  يف 
مقدمتهـم اململكـة العربية السـعودية، 
باإلبقـاء عىل الجيـش العراقـي، وكانت 
ذريعـة األمريكيـني التخاذ تلـك الخطوة 
ان الجيش يدين بالوالء للنظام السـابق، 
وأنه ال حاجة له يف وقت يتواجد فيه مئة 
وخمسـني الف جندي من قوات التحالف 

عىل االرايض العراقية.

Ô”aã»€a@îÓßa@›Óÿìm@ÒÜb«g
بعـد ثالثـني يومـاً فقـط من قـرار حل 
الجيـش العراقـي يف مايـو 2003، جـاء 
القـرار الثاني لبـول بريمر أيضاً بشـأن 
الجيـش العراقي، لكنه قـىض هذه املرة 
بإعادة بناء وتشـكيل هـذا الجيش الذي 

صدر بعد ضغط من الحكومة العراقية.

@ÂÌãìm@29@¿@Ô”áñ@ãÿi@l˝‘„a
1936@fiÎ˛a

هو اول انقالب شارك به جزء من الجيش 
العراقـي بقيـادة الفريـق بكـر صدقي 
ليكـون اول انقالب عسـكري يف املنطقة 
العربية، ويف يـوم 28 /10 /1936 بدأت 
القطعات العسكرية بالتحرك إىل بعقوبة 
ومنها إىل بغـداد، وقامت طائرات بإلقاء 
آالف املناشري عىل العاصمة بغداد خاطب 
فيها بكر صدقي الشعب العراقي يطالب 
فيها وزارة ياسني الهاشمي باالستقالة.

«إيها الشـعب العراقي الكريـم: لقد نفد 
صرب الجيـش املؤلـف مـن ابنائكم، من 
الحالة التي تعانونهـا، من جراء اهتمام 
الحكومة الحـارضة لصالحها، وغاياتها 
الشـخصية، دون ان تكـرتث لصالحكم 
ورفاهكـم.. نطلـب إىل صاحـب الجاللة 
امللك املعظم اقالة الوزارة القائمة، وتأليف 
وزارة من ابناء الشـعب املخلصني.. قائد 
القوة الوطنيـة اإلصالحيـة الفريق بكر 
صدقي العسـكري».. ويف الوقت نفسـه 
بعـث بكـر صدقـي برسـالة إىل حكمت 
سليمان والذي كان وزيراً للداخلية آنذاك 
ومنه إىل امللك غازي يبلغه فيها برضورة 
الهاشـمي،  ياسـني  اسـتقالة حكومـة 
وإال فـإن الجيش قادم إىل بغداد وسـوف 
ينفذ هـذه املهمـة بقوة السـالح فوافق 
امللـك غـازي عـىل إقالة حكومة ياسـني 
الهاشـمي، وتعيني حكمت سليمان بدالً 
منه.. وعـني بكر صدقي رئيسـاً ألركان 

الجيش.
بكـر صدقي (1886 ـ 1937) عسـكري 
وسـيايس عراقـي مـن أبويـن كرديني، 
ولـد يف قرية عسـكر القريبـة من مدينة 
كركوك، درس يف االسـتانة – إسـطنبول 
يف املدرسـة الحربية / الكلية العسـكرية 
الحقاً وتخـرج منها ضابطـا يف الجيش 
العثمانـي، وشـارك يف الحـرب العامليـة 
األوىل يف آخر سنينها، وبعد نهاية الحرب 
انضـم إىل الجيـش العراقي الذي أسسـه 
الربيطانيـون يف 6 كانـون الثاني 1920 
برتبـة مـالزم أول.. اغتيـل اثناء سـفره 
إىل تركيـا عام 1937، اشـتهر بالرصامة 
والقسـوة، وخاصـة عندما قـاد الجيش 

العراقـي يف مجزرة سـميل ضد الالجئني 
اآلشـوريني من سـوريا عـام 1933 عىل 
عهد وزارة رشـيد عايل الكيالني، ثم ضد 
انتفاضـة العشـائر يف منطقـة الفـرات 

األوسط عام 1935.

1958@åÏ∏@14@ÒäÏq
حركـة 14 تمـوز او ثـورة 14 تمـوز او 
انقـالب 14 تمـوز 1958 التـي اطاحت 
باململكـة العراقيـة وإقالة امللـك فيصل 
الجمهوريـة  قيـام  إعـالن  ثـم  الثانـي 
العراقيـة وانتهاء حقبة الحكـم امللكي، 
التـي أطاحـت باململكـة العراقية، حيث 
كان امللك فيصل الثاني ملكاً عىل العراق، 
وقـد اختلف املؤرخـون يف تقييـم نظام 
الحكـم امللكـي كمـا اختلفوا يف تسـمية 
الحركة ما بني االنقـالب والثورة.. وكان 
الجيـش العراقـي هـو الذي قـام بثورة 
ضـد الحكم امللكـي بقيادة عبـد الكريم 
قاسـم وعبد السـالم عارف، مـا ادى إىل 
تحويل الحكم مـن امللكي إىل الجمهوري 
وقتـل العائلـة املالكـة بعـد قتـل امللـك 
فيصل الثانـي والويص عبد اإلله يف قرص 
الرحـاب، واسـتطاع عبد الكريم قاسـم 
قلـب نظام الحكـم من خالل السـيطرة 
عىل القيـادة العامة للجيش ودار اإلذاعة 
ومجمع بدالة الهاتف املركزي، من خالل 
قطاعـات اللـواء العرشيـن الـذي تحت 
إمرتـه، وبمسـاندة من زمالئـه أعضاء 
تنظيـم الضبـاط الوطنيـني أو الضباط 
 14 ليـوم  الباكـر  الصبـاح  األحـرار، يف 
تمـوز 1958 فوجـئ املواطنـون بإذاعة 
نشـيد الله أكرب الحمايس ثم تلته أناشيد 
ثورة رشـيد عايل الكيالني (الحت رؤوس 
الحـراب، وموطني)، ثـم أهدت أم كلثوم 
للعـراق أنشـودة بغداد يا قلعة األسـود، 
وأعلـن املذيع بـأن نبأ مهما سـيذاع من 
محطة دار اإلذاعـة العراقية من بغداد.. 
بعـد دقائق من االنتظار وإذا بصوت عبد 

السالم عارف معلناً البيان األول للثورة.

1963@¬bjí@8@l˝‘„a
انقالب 8 شباط 1963 او حركة رمضان 
يف 8 شـباط 1963 نفـذت قطاعـات من 
الجيش انقالبا أطـاح بحكم عبد الكريم 
قاسـم والـذي وصـف بأنه اغتـال ثورة 
14 تمـوز بقيـادة أحمـد حسـن البكر، 
اختار قادة الحركة الساعة التاسعة من 
صبـاح يوم الجمعـة 8 فرباير لالنطالق، 
لكون يـوم الجمعة يوم عطلـة، ويمكن 
بسـهولة،  العسـكرية  القطـع  تحـرك 
وصادف ذلك اليوم 14 رمضان.. توجهت 
إحـدى القطـع املهاجمـة إىل دار اإلذاعة 
حيث سـلمت القوة الخاصـة بحمايتها 
للمهاجمـني فبدأت اإلذاعة تبث أناشـيد 
ثوريـة ووطنيـة وبعد كل تقـدم يحرزه 
ضباط الحركة يصدر بيـان عن قادتها، 
وعن التقدم يف نيـل أهدافها وعن التقدم 
يف نيل أهدافها كان نشـيد «الله أكرب» له 
وقع عىل مسمع الجميع من كل التيارات 
ملـا له من ذكرى وتاريخ كما كان نشـيد 
«جيـش العروبـة يـا بطـل» ألم كلثـوم 
لـه األثـر البالغ عـىل معنويـات الجنود 
والجماهري املرتقبة لتطور األحداث. كما 
تم تكـرار بث النشـيد العراقي الشـهري 
«الحـت رؤوس الحـرب» والـذي ارتبـط 
بثورة رشـيد عايل الكيالني يف شهر مايو 

من سنة 1941 ضد اإلنجليز.
يف حني أغارت طائرات امليغ 17 والهوكر 
هنرت من الرسبني السـادس والسـابع يف 
قاعدة تموز الجويـة يف الحبانية بقيادة 
كل مـن الطياريـن املقدم الطيـار منذر 
الونـداوي والرائد الطيار محمد جسـام 
الجبـوري والعقيـد الطيار حـردان عبد 
الغفـار التكريتي مـن القاعـدة الحرية 
الجويـة يف كركـوك، وبـإرشاف العميـد 
عارف عبد الرزاق وآخرين، محدثة أرضارا 
كبرية يف مبنـى وزارة الدفـاع، حارصت 
الدبابـات وقوات املشـاة مبنـى الوزارة، 
يف حـني طوقت وحـدات من املشـاة مع 
عدد غفري من املتطوعـني من الجماهري 
مبنى الـرساي الحكومـي، فهرب الكثري 
من وزراء ومنارصي عبد الكريم قاسـم 
وتـواروا عن األنظار، ولـم تتحرك الفرق 
والوحـدات العسـكرية يف أرجـاء العراق 
ملنـارصة نظـام الحكم، سـوى مقاومة 
قليـل من الحاميـة العسـكرية الخاصة 
بوزارة الدفاع ولم يبق مع قاسـم سـوى 
بعض مـن كان يف وزارة الدفاع، وهم كل 
مـن العقيد فاضـل عباس املهـداوي بن 
خالة قاسـم ورئيس املحكمـة الخاصة، 
مديـر  أحمـد،  الشـيخ  طـه  والعميـد 
الجنابي  العسـكرية، وقاسـم  الحركات 
سـكرتري عبـد الكريـم قاسـم، واملالزم 
كنعان حداد مرافق قاسـم الشـخيص.. 
القصـف  فيـه  كان  الـذي  الوقـت  ويف 
يجـري عـىل وزارة الدفـاع، سـجل عبد 
الكريم قاسـم عىل رشيـط تحت أصوات 
االنفجارات والقصـف خطابا موجها إىل 
الشـعب والقوات املسلحة وأرسله إىل دار 
اإلذاعة مع الرائد سـعيد الـدوري، حيث 
سـلم الرشيط إىل قادة الحركـة، كما أن 
دار اإلذاعة كانت قد احتلت من قبل قادة 
األخرية، ولذلك لم يتسَن إذاعة الخطاب.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
نفْت وزارة الصحة، امـس الثالثاء، وجود أي 
صحـة لالخبـار املتداولة بشـأن القبض عىل 
فتـاة تنتحـل صفـة طبيبـة يف مدينـة الطب 
تجري عمليات داخل املستشفى منذ اكثر من 

سنة.
وقـال املتحدث باسـم الـوزارة سـيف البدر يف 
ترصيح صحفـي، ان «االخبـار املتداولة حول 
القاء قوة من مديرية حماية املنشآت يف مدينة 
الطـب القبض عـىل فتاة تنتحل صفـة طبيبة 
تقـوم بإجراء عمليـات داخل املستشـفى منذ 
اكثر من سـنة وتسـببت بقتل احـد املواطنني 

عارية عن الصحة».
ودعا البدر وسـائل االعالم اىل «اعتماد املصادر 

الرسمية يف تناول املعلومات
وكان مصدر أمني مسـؤول  افاد امس الثالثاء 
بإلقاء القبض عىل امرأة انتحلت صفة طبيبة، 
واخرتقـت مستشـفى حكوميـة يف العاصمـة 
بغداد، وذلك بعد تقديم ذوي مريض شكوى إىل 

القوات األمنية بتهمة تسببها بمقتله.
وأبلـغ املصدر ، بأن قوة حمايـة مجمع مدينة 
الطـب رشعـت ومنـذ قبـل أكثـر من سـنتني 
بالبحث عن امرأة انتحلت صفة طبيبة يف قسم 

طوارئ مستشفى بغداد التعليمي، والتي وردت 
بحقها شـكوى من ذوي املريض املتوىف (ط، أ، 
م)، والذين اتهموها بقتله بسـبب التشخيص 

الخاطئ.

وأوضح أنـه «بعد تعميم صورتهـا وأوصافها 
عىل املنتسبني كافة، والتأكيد عىل محاولة إلقاء 
القبض عليها حال التعرف عليها، ويف صبيحة 
امس تمـت مالحظتهـا، والتحفـظ عليها من 
قبل أحد املنتسـبني األمنيـني وهي ترتدي الزي 
األبيض الخاص باألطباء، وهي تحاول الدخول 
لقسـم لطـوارئ مستشـفى بغـداد التعليمي 
مدعيـة بأنهـا طبيبة ولديها حالة مسـتعجلة 

وبصحبتها شخصني آخرين.
كما أشـار املصدر إىل أنه بعد التعرف عليهم تم 
تقديم شـكوى اصولية بحقهم مـن قبل ادارة 
مستشـفى بغـداد التعليمي املتمثلـة بممثلها 
الطـب،  مدينـة  رشطـة  مركـز  يف  القانونـي 

وتسليمهم إىل القوات االمنية.
ووفقـا للمصـدر ذاته فإن هذه املـرأة تمكنت 
مـن اخرتاق قسـم طـوارئ مستشـفى بغداد 
التعليمـي، وقد عملت طيلة املدة بصفة طبيبة 
وتقاضـت مبالـغ ماليـة مـن النـاس مقابـل 

التشخيص والعالج.

 بغداد/ الزوراء:
 أكـَد مسـؤوالن يف بلدتـي خانقـني 
الثالثـاء، اعتمـاد  وكرميـان، امـس 
بسـبب  املائـي  التقشـف  سياسـة 

انحسار وانعدام األمطار.
وقال مدير سد الوند يف قضاء خانقني 
يف  وسـني  احمـد  ديـاىل  بمحافظـة 
ترصيـح صحفـي، إن «االمطار التي 
تسـاقطت امـس قليلـة ولم تسـهم 
بارتفـاع منسـوب السـد إال بمعـدل 

قليـل جـداً، رغـم أن السـد ممتلـئ 
لتمويل محطات االسـالة واالغراض 
األساسـية بعد الغاء الخطة الشتوية 

بسبب املوقف املائي».
امطـار  «نتأمـل تسـاقط  وأضـاف، 
غزيـرة وتدفـق سـيول مـن املناطق 
الحدوديـة بشـكل اكرب واالسـتفادة 
منها وتوجيههـا نحو بحرية حمرين 

عرب نهري دياىل وسريوان».
 ويف كرميـان باقليم كردسـتان، أكد 

مدير املوارد املائية مؤيد احمد شمس 
الله يف ترصيح صحفي، عدم تساقط 
امطار حتى االن إال بنسـب قليلة بعد 
تقنني الخطة الشـتوية بنسـبة ٥٠٪  
ضمن املناطق االروائية وعدم إقرارها 
بشـكل تام حتى االن بسـبب املوقف 

املائي.
تحوطـات  اىل  اللـه  شـمس  وأشـار 
امليـاه  لتأمـني  معتمـدة  تقشـفية 
للموسـم الصيفـي ألغـراض الرشب 

والبساتني والثروة الحيوانية،  محذراً 
من خطر كبري خالل موسـم الصيف 
يف حـال انحسـار وانعـدام االمطـار. 
وأشـار إىل أن اسـتخدامات امليـاه يف 
ومسـيطر  قليلـة  الشـتوي  املوسـم 
عليهـا، لكـن الخطـر األكـرب املتوقع 
سـنواجهه يف الصيف القادم، الفتاً إىل 
انعـدام الزراعة الديميـة التي تعتمد 
عىل االمطار ومشاكل تكاليف الخطة 
الشـتوية بعد ارتفاع أسعار األسمدة 

الزراعية خالل املوسم  واملسـتلزمات 
الحايل.

 وتعانـي اغلب املحافظـات العراقية 
ومنها مناطق دياىل واقليم كردستان 
من ازمة مياه خانقة بسـبب انعدام 
االمطار وانحسـار السـيول اإليرانية 
مـع  املشـرتكة  األنهـار  ومناسـيب 
الجانب اإليراني ما دفع وزارة الزراعة 
يف بغـداد واالقليـم اىل الغـاء وتقنـني 

الخطط الشتوية.

نينوى/ الزوراء:
سـلَم قائممقام املوصل زهـري االعرجي، امس 
الثالثاء، نفسـه إىل هيئة النزاهة يف نينوى عىل 

خلفية اتهامات له بالفساد.
وقـال مصـدر أمنـي  يف ترصيح صحفـي، إن 
«االعرجي سـلم نفسـه اىل النزاهة بعد صدور 
أمر قبض بحقه األسـبوع املـايض عىل خلفية 
ورود اسـمه يف اعرتافـات أحـد املتهمني بملف 

التالعب باألرايض».
والخميـس ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢١، أكـد قائممقـام 
مدينة املوصل زهري االعرجي، انه سـيمثل أمام 

القضاء للتحقيق معه بقضية التالعب وتزوير 
سندات عقارات الدولة.

وقـال االعرجـي يف بيـان ورد «الـزوراء»، إن 
«صدور امر قبض بحقي او استقدام هو إجراء 
قضائي طبيعي جـدا بناء عىل اعرتافات كيدية 
وأؤكد أنني سـأمثل للقضاء وكيل إيمانا بعدالة 

القضاء يف انصايف».
وكان مصدر امني قد كشف، األربعاء ٢٢ / ١٢ 
/ ٢٠٢١، عن صدور «مذكرتي قبض وفق املادة 
٣٠٧ مـن قانـون العقوبات العراقـي للتحقيق 
مـع قائممقام املوصـل زهـري األعرجي بملف 

األرايض السكنية».
ويف وقـت سـابق، أبلغ مصدر امنـي بأن هيئة 
النزاهـة «وضعت يدها عـىل قرابة ٤٠٠ قطعة 
سكنية وزعت يف وقت سـابق ليصبح مجموع 
األرايض التـي وضعـت النزاهة يدهـا عليها إىل 

أكثر من ١٢٠٠ قطعة ارض».
جدير بالذكر ان هيئة النزاهة فككت خالل هذا 
العام شـبكة مكونـة اكثر من ١٠ أفـراد كانوا 
مشـرتكني بهذا امللف ووضعـت يدها عىل اكثر 
مـن ١٠٠٠ معاملة تخـص األرايض وتحفظت 

عىل قرابة ٣٠٠ قيد لوجود مخالفات قانونية.

بغداد/ الزوراء:
أظهـرْت دراسـة أجرتهـا كليـة اقتصاديـات 
األعمـال يف جامعة النهرين ان انتاجية املوظف 

العراقي هي ١٧ دقيقة فقط يومياً.
وقالـت عميدة الكليـة، الدكتورة نغـم النعمة، 
املوظـف  «إنتاجيـة  إن  يف ترصيـح صحفـي: 
العراقي ال تتجـاوز ١٧ دقيقة يومياً، تـتـوزع 
مــا بــني وصـولــه إلــى املؤسسـة فــي 
الــســاعــة ٨٫٥ إلــى ٩ صـبـاحــاً ومـن 
تسـتمر  الـتــي  اإلفـطــار  وجـبــة  ثــم 
لـغـايـة الــساعــة ١٠ والــنـصـف، ومـن 
ثــم يـبــدأ العمل تتخللـه اســتـراحـات أو 
انطفاء التيار الكهربائي بعد شـمول الـدوائـر 
بالقطع املربمج الـذي يجعل مـن املـوظـفـني 
والـسـاحات،  املـمــرات  فــي  يتجمعـون 
إلــــى أن يـحني مـوعــد خـروجــه فــي 
الـسـاعـة ١٢ ظـهـراً بعد تـقـديـم إجـــازة 
زمـنـيـة لـلـوصـول إلـى املنازل قبل ازدحام 

الشوارع».
وأضافـت أن ”العـــراق بــأمـس الـحاجـة 
إلــى زيــادة اإلنـتـاجـيـة وعـدد سـاعـات 
التشـغيل للنهوض بـالـواقـع االقـتـصـادي 
والــوصــول إلــى مصاف الــدول املتقدمة 
وتحقيق مـــوارد تقيه من العجز». مؤكدًة أن 
”زيـادة العطـل تـؤدي إلــى تأخري معامالت 
املواطنني واملشاريع واألعـمـال التي تحتاج إىل 

مـوافـقـات الــدوائــر الـرسـمـيـة».
وبينت أن «هـذا العدد من العطل أو إعالنها فـي 
منتصف الليل يـؤدي إلـى إربـاك املـوظـفـني 
الكليـات، خصوصاً  والـتـالمـيــذ وطـلـبـة 
يف أيـام االمتحانات، وهـذا األمر غري موجود يف 
دول العالـم التي تعتمد عىل أيـام ومناسـبات 

معروفة للجميع».
وأوضحـت النعمة أن «العراق بحاجة إىل قانون 
ينظم العطل فيه أسـوة بباقي الــدول، كـون 
كثرتهـا تسـبب خسـائر بالوقـت واإلنتاجيـة 
تناقضـاً  ”هنـاك  أن  اىل  منوهـة  والتطـور“، 
بالوضع العراقي الـــذي يـؤكـد أنـهـا أكـثـر 
دولــــة تمتلـك موظفـني وغالبيـة املوازنـة 
تذهب لسد رواتــبــهــم، وفــي الــوقــت 
نـفـســه هـنـاك الكثري مــن أيــام العطل 

الـتـي تتسبب بخسائر مادية للحكومة».
اقـتـصـاديــات  كليـة  عميـد  وأوضـحــت 
األعـمــال أن «املـوظــف الـعـراقـي يعاني 
مــن (تــراخ) بـسـبـب اإلغــــالق الــذي 
تسببت بـه جائحة (كـورونـا) خالل السنتني 
األخريتـني“، مقرتحة ”إعادة النظـر بهذا الكم 
الكبـري مـن العطـل يف الدولـة بوجـود يومـي 
الجمعـة والسـبت الـلـذيـن يعـدان عـطـلـة 

لـلـمـوظـفني يف جميع القطاعات».
أمــا الـخـبـيــر االقــتـصـادي، مصطفى 
أكــــرم حـنـتــوش، فـقــد بـــني: أنــه 
بـاســتـغـالل  الـتـفـكـيــر  «يـجــب 
الـعـطــل وجـلـب مــردود اقتصادي للدولة 

وإىل السوق العراقية».
وقـال إن :»كلفـة العطـل الرسـمية يف العراق 
كـبرية جداً بـسـبـب انـخـفــاض الـنـاتـج 
الدوائـر  يف  خصوصـاً  واألداء،  القومـي 

الـخـدمـيـة».
وبـــني أن «الدول تتمتع بالكثـري من العطل، 
إال أنها مسـتغلة، حيث يتوجه املوظف فيها إىل 
الخروج يف نزهة أو سـفرة أو الذهاب إىل مكان 
ترفيهـي مما يفعل قطاعي السـياحة والنقل، 
أمـا يف العراق فيضطر املوظف إلــى الـبـقـاء 
فــي مـنـزلــه أو الـذهــاب إلــى خــارج 

الـعـراق مما يتسبب بخسائر كبرية للبلد».
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دياىل /الزوراء:
أفـاَد مصدر أمني يف محافظة دياىل، امس 
الثالثاء، بوفاة طفل بعد احتجازه ١٤ يوماً 

يف «الحّمام» من قبل والده وزوجته.
وقـال املصـدر إن «طفالً يبلغ مـن العمر 
١٣ عامـاً يسـكن حـي النضـال يف قضاء 
املقداديـة، تويف بعـد قيام والـده وزوجة 
والـده بحجـزه يف «الحّمـام» بالطابـق 

العلوي ملـدة طويلـة واملعلومـات األولية 
تشـري إىل اتهـام املجنـى عليـه بالشـذوذ 

الجنيس».
إىل مستشـفى  الجثـة  «نقـل  اىل  واشـار 
املقدادية العام واتخاذ اإلجراءات القانونية 
بحق والده من قبل مركز رشطة املقدادية 
لصدور أمر توقيف بحقه وفق املادة (٤٠٥ 

ق ع). واملوضوع قيد املتابعة».

االنبار/ الزوراء:
أعلنـْت محافظة األنبار، امـس الثالثاء، عن اسـتحصالها املوافقات الرسـمية إلضافة 
٢٥٠ ميغاواط للشـبكة الوطنية، فيما أشـارت اىل أن هذه الخطوة ستحل أزمة الطاقة 

يف املنطقة الغربية.
وقال مستشـار محافظ األنبار لشـؤون الطاقة عزيز الطرموز، يف ترصيح صحفي: إن 
«محافظُة األنبار اسـتحصلت موافقة وزارة النفط لتجهيز محطة عكاز الغازية لتوليد 
الطاقة الكهربائية بالوقود الالزمة، لتشغيلها بطاقة تقدر بـ( ٢٥٠ ميغاواط ) استعداداً 

لربطها بالشبكة الوطنية».
وأضـاف أن «هذه الخطـوة جاءت لحل أزمـة الكهرباء يف املنطقة الغربيـة التي تعاني 
من انقطاع للطاقة منذ أمد ليس بالقصري، بسـبب تعـرض الخطوط الناقلة واملحطات 

التحويلية للتخريب، فضالً عن انخفاض مناسيب نهر الفرات».
وأشـار إىل أن «هناك تنسـيقاً عايل املسـتوى بني ديوان املحافظة ووزارة النفط، لتأمني 
احتياجات املحطة من الوقود، بعد اإلتفاق الذي أبرمته إدارة املحطة مع وزارة الكهرباء 
إلكمـال ربطها بالشـبكة الوطنية من قبل الرشكـة املنفذة للمـرشوع لتجهيز املناطق 

الغربية بالطاقة الكهربائية».

بغداد/ الزوراء:
أعلـَن جهـاز األمـن الوطنـي، امس 
الثالثاء، عن ضبـط نحو (٧) ماليني 

علبة دوائية مهربة يف بغداد.
وذكـر بيان للجهاز تلقتـه «الزوراء» 
أنَّ «مفـارز جهـاز األمـن الوطني يف 
بغـداد تمكنت باالشـرتاك مع مفارز 
وزارة الصحـة مـن ضبـط مذخرين 
يحويان نحو (٧) ماليني علبة دوائية 

مهربـة مـن أحـد املنافـذ الحدودية 
وغـري خاضعة للتقييس والسـيطرة 
النوعية»، مشـرياً اىل أنه «تم التحفظ 
ضبـط  محـرض  وإجـراء  عليهـا 

إصويل».
وأضـاف البيـان أن «ذلـك جاء خالل 
إجـراء جولة تفتيشـية عـىل املذاخر 
الدوائية يف منطقة السـعدون ملراقبة 

األسعار وتاريخ صالحية املنتج».

بغداد/الزوراء:
أعلنْت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس الثالثاء، عن صدور أمر استقدام ملحافظ بابل عىل 

خلفيَّة التحقيق يف قضيَّة تعيني مئات األجراء اليوميني بصورة مخالفة للتعليمات.
ة  وذكـرت دائرة التحقيقات يف الهيئة ببيان ورد «الزوراء»، أن»محكمة التحقيق املختصَّ
بالنظـر يف قضايـا النزاهة يف محافظـة بابل، أفـادت بإصدار أمر اسـتقدام للمحافظ؛ 
اسـتناداً إىل أحـكام املـادة (٣٣١) من قانـون العقوبات»، موضحـًة أن «األمر جاء عىل 

خلفيَّة التحقيق يف قضيَّة تعيني (٢٤٦٠) أجرياً يومياً يف مديريَّة زراعة املحافظة».
وأضافـت أن «أمر االسـتقدام شـمل ُمحافظ بابل السـابق أيضـاً»، ُمنّبهـًة إىل أنَّ «أمر 
االسـتقدام الصادر بحقِّ املشكو منهما جاء؛ عىل خلفيَّة التحقيق يف قضيَّة إصدار أوامر 

ة لعام ٢٠١٩». تعيني األجراء اليومّيني، خالفاً لتعليمات تنفيذ املُوازنة العامَّ
وكانـت هيئة النزاهة قـد أعلنت ُمنتصف ترشيـن الثاني املايض عن صـدور أمر قبض 
ن  وتحر بحّق ُمحافظ بابل السابق، ُموضحًة أنَّه جاء عىل خلفيَّة توقيع أمر إدارّي تضمَّ

أسماًء وهميًَّة ألجراء يوميِّني.
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بغداد/ الزوراء:

اعلنـت قيادة الرشطة االتحادية، امس 

الثالثاء، تحرير طفل مختطف والقبض 

عىل امرأة متهمة بالخطف يف العاصمة 

بغداد.

وقالـت القيادة يف بيـان ورد «الزوراء» 

ان «قـوة مـن اللـواء الخامـس عـرش 

عمليات الفرقـة االوىل رشطة اتحادية 

اسـتخبارات  باالشـرتاك مـع مفـارز 

اللـواء التابعـة لوكالـة االسـتخبارات 

والتحقيقـات االتحاديـة ومفـرزة من 

نجـدة بغداد تمكنت مـن إلقاء القبض 

عـىل امرأة متهمـة، قامت بخطف احد 

األطفـال يبلـغ مـن العمر ٦ سـنوات 

ورود  بعـد  القبـض  عمليـة  وجـاءت 

معلومات من احد املواطنني عن وجود 

حالـة خطف ضمـن منطقة (شـارع 

الصناعة) وسط العاصمة بغداد، حيث 

تـم تطويق املنطقة ونصب سـيطرات 

وكمائـن مؤقتـة ومتابعـة تحركاتها، 

حيث اسـفرت عن القاء القبض عليها 

بفرتة زمنية قياسية».

واضاف البيـان انه «تم تسـليمها مع 

الطفل املخطـوف إىل جهة االختصاص 

التحقيقيـة  االجـراءات  ألكمـال 

والقانونية بحقها».

االنبار/ الزوراء:
كشـَف مصدر محيل مسـؤول يف مديرية بلديات محافظة األنبار، امس 
الثالثاء، عن حصول مواطن أمريكي الجنسية، عىل فرصة التعيني بصفة 
(عقـد) يف بلدية قضـاء القائم غربي األنبـار. وهذا ما أكـده قائممقام 

القائم احمد جديان.
وأبلـغ املصـدر؛ أنه «بعـد ورود مجموعة من أسـماء موظفـني جدد تم 
تعيينهـم بصفـة (عقود)، يف بلدية قضـاء القائم، تفاجئنا بورود اسـم 
شـخص يدعى (خلـف)، ضمـن قوائم التعيـني، وهو مواطـن أمريكي 

الجنسية، وعراقي األصل».
وبني املصدر، أن األمريكي خلف «كان سـابقاً من سـكنة قضاء القائم، 
ومـن أقـارب مدير بلديتهـا، إال أنه هاجـر إىل أمريكا منـذ قرابة العرش 

سنوات، وتمكن من الحصول عىل الجنسية هناك». 
وأشـار املصدر، إىل أنه «سيتم العمل عىل اتخاذ اإلجراءات القانونية ملحو 
إسـمه او استبداله بأحد املسـتحقني، وفتح تحقيق حول كيفية حدوث 
ذلـك، وفيمـا إذا كان هنـاك موظفون فضائيـون يسـتلموا رواتب دون 

مقابل».
من جهته؛ بنّي قائممقام قضاء القائم، احمد جديان، أن «الشـخص من 
ابناء مدينة القائم ومن عشرية البو محل، وهو أحد املهاجرين يف أمريكا 

منذ سنوات، ويحمل الجنسية االمريكية». 
وأضـاف جديـان؛ أنه «تمـت متابعة األمـر، وتم حذف اسـمه من بلدية 
القائم، وسيتم حذف اسـمه رسمياً، خالل اليومني القادمني، ملنع تكرار 

ذلك».

بغداد/ الزوراء:

اعلـَن صنـدوق إعـادة اعمـار املناطق املتـرضرة مـن العمليات 

اإلرهابيـة، امـس الثالثـاء، عن انجـاز ٨٤٩ مرشوعـا ومواصلة 

العمل يف ٤٨٢ مرشوعا آخر موزعة عىل مختلف القطاعات لخطة 

الصندوق لالعوام السابقة من تخصيصات املوازنة االتحادية.

وأوضـح املكتـب اإلعالمي للصنـدوق يف بيان ورد «الـزوراء»، ان 

«املشـاريع توزعت عـىل املحافظات املحررة ملختلـف القطاعات 

وعـىل النحو االتـي: محافظـة نينوى تـم انجـاز ١٣٣ مرشوعا 

وتواصـل العمل يف ٥٣ مرشوعا، ومحافظة صالح الدين انجاز٧٠ 

مرشوعـا تواصل العمل يف ٧٣ مرشوعا اخـر، كما تم انجاز ٣٢٤ 

مرشوعـا يف محافظـة االنبـار وتواصل العمـل يف ١٣٠ مرشوعا، 

باإلضافة اىل انجاز ١٢٧ مرشوعا يف محافظة دياىل وتواصل العمل 

يف ٧٥ مرشوعـا امـا يف محافظـة كركوك تم انجـاز ٧٩ مرشوعا 

وتواصل العمل يف ٢٤ مرشوعا وبالنسبة اىل مناطق اطراف بغداد 

حيـث تم انجاز ٩٢ مرشوعا وتواصل العمل ٨٤ مرشوعا اخر اما 

حصة مناطق شـمال بابل تم انجاز ٢٢ مرشوعا وتواصل العمل 

يف ٤١ مرشوعا».

يذكر ان الصندوق قام بتنفيذ مشـاريع إعـادة االعمار للمناطق 

مختلـف  صعيـد  وعـىل  اإلرهابيـة  العمليـات  مـن  املتـرضرة 

القطاعات.
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اعالن
إىل الرشيكة (زينب نارص سـعيد) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقـة عىل قيـام رشيكك (إيمـان عبد 
عليـوي) بالبنـاء عىل حصتـه املشـاعة يف القطعة 
املرقمة (٣/٦٧٥٨٤) املقاطعة ( ٤حي النداء) حدود 
بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان وخالل 
مدة اقصاها خمسة عرش يوما داخل العراق وشهر 
واحد خارج العراق من تاريخ نرش اإلعالن، وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

الجمهورية العراقية
وزارة العدل                                    نموذج رقم (٢٨) تسجيل عقاري

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف غماس

اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد

بنـاًء عىل الطلـب املقدم اىل هـذه الدائرة بتاريـخ ٢٠٢١/٩/٢١ لتسـجيل تمام 
العقار تسلسـل ١٦٥٠ الغرب بإسـم عباس جاسـم سـلمان، باعتبـار حائز له 
بصفـة املالك للمدة القانونية، ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيداً للتسـجيل 
وفق احكام قانون التسـجيل العقاري رقم (٤٣) لسـنة ١٩٧١، قررنا اعالن هذا 
الطلـب، فعىل من يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم ما 
لديـه مـن بيانات اىل هذه الدائـرة خالل مدة ثالثني يوماً اعتبـارا من اليوم التايل 
لنـرش اإلعالن، وكذلـك الحضور يف موقع العقار يف السـاعة العارشة صباحاً من 
اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك إلثبات حقوقه موقعياً يف الكشـف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
املالحظ
مطرش نعيم صرب
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بغداد/ الزوراء:
كشـفت وزارة اإلعمار واالسكان، امس الثالثاء، عن تفاصيل 
خطتها لتأهيل الطرق العامة والجسـور يف عموم البالد، فيما 
أشـارت إىل إعداد خطة كبرية بالتنسـيق مع وزارة التخطيط 

تشمل 63 مرشوعاً لتأهيل الطرق.
وقال مدير عام دائرة الطرق والجسـور أحد تشـكيالت وزارة 
االعمار، حسـني جاسـم، يف ترصيح لوكالة األنبـاء العراقية 
(واع) اطلعت عليه ”الزوراء“: إنه ”بعد توقف أعمال الصيانة 
منذ عام 2013 وحتى اآلن قامت الوزارة بالتنسـيق مع وزارة 
التخطيـط التـي أعدت خطـة كبـرية لتأهيل الطـرق العامة 
تمثلـت يف 63 مرشوعاً بأطوال تتجـاوز األلف كيلومرت وأكثر 
مـن 39 تقاطعاً، وأكثر من 15 جرساً سـيتم صيانتها يف هذه 

الخطة“.
وأضـاف جاسـم أن ”مجمـوع أطوال الجسـور التي سـتتم 
صيانتها تبلغ 7325 مرتاً وتتمثل بإزالة التشوهات والتكرسات 
التي حصلت، وسـتكون الصيانة جذريـة تركزت عىل الطرق 

الرابطة بني املحافظات حيث كثرت الحوادث مؤخراً“.
ولفت إىل أن ”األعمال ستشمل التخطيط للشوارع والعالمات 
املروريـة من أجل رفع مسـتوى األمان حيـث رصدت الخطة 
الجسور التي تحتاج اىل تأهيل، وكذلك انشاء بعض التقاطعات 
التي تزيد من مسـتوى األمان يف هذه الطرق وتقليل الحوادث 
فيهـا، كما أدرج يف الخطة تأهيل بعض التقاطعات مع املرور 

الرسيع نتيجة زيادة التجمعات السـكانية يف الطريق الرسيع 
لكونـه أنشـئ يف ثمانينيـات القـرن املايض، وهناك جسـور 

وتقاطعات أنشئت للتطورات املستقبلية“.
وأشـار إىل أنه ”تم اإلعالن قبل أيـام بتنفيذ أكرب عملية تأهيل 
للطرق منذ أكثر من 30 عاماً وهي تأهيل طريق بغداد كركوك 
الذي يعد من أسـوأ الطرق بسبب األعمال الحربية وتركه من 
دون صيانة“، مبيناً أنه ”يف السـنتني األخريتني عملت الوزارة 
عـىل تأهيل أجزاء بسـيطة مـن الطريق تمثلت بــ(25) كم 

وأنجزتها، و25 كم سيتم إنجازها خالل الشهرين املقبلني“.
وتابع أن ”العقود األربعة التي تم إبرامها تمثلت بتأهيل طريق 
كامـل بطول 400 كم، والدائرة لم يسـبق لهـا القيام بعملية 
تأهيل بهـذا الطول دفعة واحدة“، الفتاً إىل أن ”الخطة حظت 
بدعم وزيري االعمار والتخطيط اللذين تبنيا املوضوع بكوادر 
وزارتيهما التي أعدت هذه الخطة بالتنسـيق مع املحافظات 
وحددت األولويات، وستشـهد األيام القادمة املبارشة الفعلية 

بالعمل حسب األولويات واالرضار“.
وأردف بالقول: ”دائرتنا أيضاً ماضية يف انشاء املمرات الثانية 
وسنشهد خالل الفرتة املقبلة إنشاء املمر الثاني لطريق فجر 
آل بديـر يف الديوانية بطول 52 كم“، مبيناً أن ”الشـهر الحايل 

سيشهد املبارشة يف املمر“.
ونوه إىل أن ”الوزارة سـتحيل أكرب جرس بطول 3 كم يف بحرية 
حمرين والذي تم تصميمه كبديل للطريق الذي تعرض للسيول 
قبل 3 سـنوات، واآلن أهايل ديـاىل يعانون من انقطاع الطريق 
بسـبب السـيول وبدأوا يسـلكون طريقاً آخر فيه خطورة“، 
الفتـًا إىل أن ”الدائرة من جانبها ومن أجل عدم تكرار األرضار 
التي تصيب الطريق نتيجة ارتفاع السـيول عمدت اىل انشـاء 

جرس سيكون بديالً ناجحاً وهو مرشوع ضخم جداً“.
وختـم أن ”الـوزارة ماضيـة مع جميـع املحافظـات إلنجاز 
املشـاريع“، مبينـاً أن ”حركـة العمـل سـواء كان خاصاً أو 
حكومياً سـوف ينعكس بطريقة مبارشة يف كسـب الشـباب 

للعمل وتحريك العجلة االقتصادية للبلد“.

Zãflbq@Ú‡†bœ@OäaÏy@
تتنوع االفـكار االقتصاديـة املطروحة 
عـىل السـاحة اليـوم مـا بـني عـرض 
واملشـكالت  االسـرتاتيجية  للخطـط 
واالزمـات التـي تتطلب حلـوال رسيعة 
ومـن ابرزهـا ازمـة البطالـة الناتجـة 
عـن عـدم اسـتقرار االوضـاع االمنية 
واالقتصادية والسياسية يف البلد مولدة 
سلسـلة من االزمات االخرى وللوقوف 
عىل ابـرز ما يعرتي االقتصـاد العراقي 
اليـوم اجرينا هـذا الحوار مـع  الخبري 
االقتصادي  عبد الرحمن الشيخيل الذي 
حدثنـا عن نظرتـه لالقتصـاد العراقي 
قائال: االقتصاد العراقـي اقتصاد واعد 
يسـتند عىل قاعـدة متينة مـن عنارص 
التكامـل مـن مـواد اولية وايـد عاملة 
واسواق وخامات غري متوفرة يف اي بلد 

اخر“.
ملـوارده  العـراق  اسـتثمار  وعـن   
االقتصاديـة اوضـح ان ”العـراق منـذ 
عـام ٢٠٠٣ واىل يومنا هذا لـم يجر اي 
استثمار ألمواله او موارده وغلب عليها 
الرسقه لعصابات سيطرت عىل املشهد 
السـيايس منذ االحتالل وهيمن الفساد 
املـايل كان االكثـر نفوذاً، ممـا ادى ذلك 
لهـروب االموال العراقيـة املتحققة من 
الريع النفطي اىل خارج العراق، يف وقت 
اسـترشت ظاهرة الفسـاد وغلبت عىل 

طبيعـة االقتصـاد الذي مـن املفروض 
ان يكـون اقتصـادا حرا متماشـياً مع 

اقتصاد السوق“.

@Ú‹‡Ëfl@ÚÌÜbón”a@ÜäaÏfl
Ú‹»–fl@7ÀÎ

واضـاف ”كما اهمـل احد اهـم املوارد 

االقتصادية املنسـية التي تعتمد عليها 
الكثـري مـن الـدول ، اال وهـو اقتصاد 
السـياحة املتوفـرة اسـبابها يف العراق 

وغابت عنها االستثمارات“.
اشـار  االقتصاديـة،  الكفـاءات  وعـن 
الشـيخيل اىل ان ”قرارات الحاكم املدني 

االمريكـي (بريمـر) تسـببت بهجـرة 
الكثري من الكفاءات واملوارد التي كانت 
تديـر االقتصـاد العراقـي بأفضل حال 
رغم الحصار املفروض عليه، والنتيجة 
شـخصيات  املرفـق  هـذا  ادارة  تبنـت 
مّصلَحيـني انتهازيـني اسـتغلوا  غياب 

الكفاءات مما فسـح املجال لسوء ادارة 
هذا امللف من قبل غري االقتصاديني مما 
ادى اىل سـوء يف االدارة اوصلـت البلد اىل 

هزات و ازمات كبرية.

ÊÏöb‘nÌ@Â†aÏfl@µÌ˝fl@9.5
@ÚÌãËí@kmaÎä@

ان  اىل  لفـت  البطالـة  ازمـة  وبشـأن 
”زيـادة عـدد املوظفـني والعاملـني يف 
القطاع العـام والقوات االمنيه بسـبب 
طبقـة  اوجـدت  املقيتـه  املحاصصـة 
من اشـباه العاطلـني ، حيـث بلغ عدد 
الـذي يتقاضـون رواتـب شـهريه من 
الدولـه اكثرمـن ٩،٥ مليـون مواطـن 
بـني موظفني ومتقاعدين واملشـمولني 
املشـمولني  و  االجتماعيـه  بالرعايـه 
بقوانـني العدالـة االنتقاليـة، وعىل هذا 
االسـاس وبسـبب تدمري البنى التحتيه 
الكثـر مـن ٣٦ الـف مـرشوع صناعي 
وخدمي صغري ومتوسـط توقف العمل 
بها حيث بلغ عـدد العاطلني عن العمل 
مـن الخريجني وغريهم اكثـر من ٤٠٪ 
من سـكان العراق الذي يزيد فيه نسبة 

من هم دون خط الفقر بذات الحدود.

fib‡»€a@÷Ï‘y@Êb‡õ€@ÚjˆbÀ@pb»Ìãìm@
واقـرتح الخبري حلوال لهذه االزمة قائال 
”الحـل لهـذه املشـكلة االعتمـاد عـىل 
القطاع الخاص لتسـيري عجلـة العمل 

بعـد اصـدار ترشيعات تضمـن حقوق 
العمالة يف القطاع الخاص وتاهيل البنى 
التحتيـة لتلك املشـاريع بدعم حكومي 
جاد و بتيسـري قروض وسـلف ميرسة 
إلعادة تاهيل تلك املشـاريع، كما يمكن 
االسـتفادة من حملة الشـهادات العليا 
العاطلني عن العمل والذين نراهم دائماً 
يف سـوح التظاهـرات، بإنشـاء مراكز 
إلعـادة تأهيـل العمالـة يف القطاعـني 
(العام والخاص) واالسـتفادة منهم يف 

املشاريع االنتاجية“.

Ÿ‹∫¸@Âæ@›ÓÁdn€a@lbÓÀ
Úœãy@Îa@bóó¶@

وبخصـوص تأثـري العمالـة االجنبيـة 
عـىل االقتصاد بنّي ان“ يف السـابق كان 
العراق يحتاج لعمالة اجنبية ولنا امثلة 
يف ذلـك خاصة يف بعـض املهن الخدميه 
التـي يأبى العراقي العمل بها وبسـبب 
اقتصـاده الجيـد لـم يكن هنـاك تأثري 
سلبي للعمالة االجنبيه، ولكن  بعد حل 
الجيش العراقي السابق الذي كان يوفر 
للكثريين فرص العمل وخاصة االعمال 
الفنيه من خالل مراكز التدريب املهنية 
لكل صنـف وكان يتخرج من العراقيني 
ممن ليس له شهادة اكاديمية كحرفيني 
مهرة. مشددا عىل رضورة ان يتم اعادة 

او تأهيل من ال يملك تخصص معني“.
وعـن دور القطـاع الخاص يف تنشـيط 

االقتصـاد قال ”كمـا سـبق ان تحدثنا 
فـإن االقتصـاد الحـر بحاجـة للقطاع 
الخاص وفق ملا ذكرناه آنفاً ومثال لذلك 
الواليات املتحدة اكـرب اقتصاد يف العالم 
يعتمد اقتصادها عـىل القطاع الخاص 
ودور الدولة ينحرص يف رسم السياسات 
العامـة وفق تصورات ترسـمها مراكز 
الدراسـات والبحـوث حيـث ال يتجاوز 
عـدد املوظفـني الحكوميـني يف عمـوم 
امريكا عن الـ ٦٠٠ ألف موظف فقط“.
واسـتدرك ”اليوم الدولة التسـتطيع ان 
تقـدم اي دعـم للقطاع الخاص سـوى 
التـي  القوانيـني  انفـاذ  آليـة  مراقبـة 
تصدرها لضمان استمرار عمل القطاع 
الخـاص وضمان حقـوق العاملني فيه 
مـن ضمان اجتماعـي وصحي، وهناك 
مرشوع قانون لكنـه مركون منذ اكثر 
مـن اربع سـنوات يف ادراج الربملان ولم 
يتخـذ اي اجراء بتنفيـذه واقراره حتى 

اآلن“.
 وعـن اهميـة القطـاع الخـاص، اكـد 
الشـيخيل ”لن يكـون للعـراق اقتصاد 
ناهض مالم يكون للقطاع الخاص فيه 
الدور االكرب بعد انتزاع الهيمنة الكاملة 
للقطاع من قبل املالكني وحملة االسهم 
االكثر وتمثيـل عمال وموظفي القطاع 
الخاص بمجالس االدارة والعمل بجدية 

وفق قواعد عمل للحوكمه الرشيدة“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة النفط، امس الثالثاء، عن 
اتمام أعمال حفر سبع آبار جديدة يف 
حقـل الحلفاية النفطي ضمن برامج 
رفع الطاقـة اإلنتاجية للخـام، فيما 
أكدت أنه يخطط العراق لزيادة إنتاج 
الخـام إىل نحو ثمانيـة ماليني برميل 

بحلول العام 2027.
ونقل عن مصـدر بالوزارة يف ترصيح 
الحفـر  ”فعاليـات  قولـه:  صحفـي 
اسـتأنفت يف حقـل الحلفاية النفطي 
خالل النصف الثاني من العام املايض، 
وضمـن خطـة لحفـر 32 بـرئا فيه، 
وباسـتخدام أجهـزة الحفـر العائدة 
لـرشكات: داجـني وبوهـاي وانتون 
أويـل“، مبينـا أن ”عمليـات الحفـر 
كانـت قـد توقفت اضطرارياً بسـبب 
جائحـة كورونـا، إضافـة إىل االلتزام 
بكميـات اإلنتاج املقـررة وفق خطط 

الوزارة وقرارات منظمة (أوبك)“ .
وأضاف البيـان أن ”أربعـة من اآلبار 
أنجـزت بتقنية الحفـر األفقي، وبرئ 
واحـدة بطريقة الحفـر املائل، واثنني 
وضمـن  العمـودي  الحفـر  بتقنيـة 
مكامن: املرشف والهارثة والسـعدي 
وجريبـي كركوك“، الفتاً إىل ”إسـهام 
اآلبـار الجديدة بتعزيـز إنتاج الرشكة 
من الخـام بما يلبي متطلبات املراحل 

املقبلة من العمل“ .
وبـني أن ”حقـل الحلفايـة النفطي، 

وبموجـب عمليـات تطويـره، شـهد 
حفـر عـرشات اآلبـار النفطيـة فيه، 
وتشـييد مجمعـات إنتاجية ومكاتب 
إىل مـد خطـوط  للتشـغيل، إضافـة 
مراكـز  وبنـاء  والتصديـر،  اإلنتـاج 
التحكـم والسـيطرة عـىل العمليـات 
النفطيـة وأخرى للمعالجـة والخزن 
والترصيـف، عالوة عىل البـدء بتنفيذ 
مرشوع غـاز الحلفايـة بطاقة 300 
قدم مكعب قيايس يومياً ومد خطوط 

جريـان اآلبـار النفطيـة، ومشـاريع 
حيوية أخرى ذات طابع إنتاجي“ .

وأوضـح أن ”مـالكات رشكـة الحفر 
العراقية أنجزت أيضاً أعمال استصالح 
البرئ األوىل (خباز / 39) ضمن عقدها 
مع رشكة نفط الشـمال السـتصالح 
10 آبـار بحقل خبـاز النفطي غربي 
إنـزال  تضمنـت  والتـي  كركـوك، 
صمامات السـيطرة التحت سطحية 
إلعادة تشغيل البرئ واملحافظة عليها 

من العمليات اإلرهابية“.
من جانب آخر، أوضحت وزارة النفط، 
امـس الثالثـاء، تفاصيـل مشـاريع 
رشكـة توتـال الفرنسـية يف العراق، 
فيما كشفت عن القيمة االستثمارية 

لها.
وقـال املتحـدث باسـم وزارة النفط، 
عاصم جهاد، يف ترصيح لوكالة األنباء 
العراقية (واع) اطلعت عليه ”الزوراء“: 
إن ”رشكة توتال الفرنسـية دخلت يف 

تطوير أربعة مشـاريع وباستثمارات 
تقـدر بـ (27) مليـار دوالر وتتضمن 
مـرشوع مـد خـط االنبـوب البحري 
ومـرشوع تطويـر حقـل ارطـاوي، 
فضال عن استثمار الغاز بطاقة 600 
مليـون قـدم قيـايس عـىل مرحلتني 
اثنتني ومرشوع اسـتثمار واحد كيكا 

من الطاقة الشمسية“.
وبـني أن ”املـرشوع االول يشـمل مد 
خط االنبوب البحـري الذي ينقل ماء 
البحـر اىل الحقـول النفطيـة ويهدف 
اىل ادامة اإلنتاج من الحقول النفطية 

التي تحتاج اىل املاء بكميات كبرية“.
وأوضـح أن ”املرشوع الثاني يشـمل 
تطوير حقل ارطاوي وزيادة اإلنتاج، 
إذ إن الطاقة االنتاجية للحقل يف الوقت 
الحـايل تقدر بــ (80) ألـف برميل“، 
مشرياً اىل أن ”عمليات التطوير تهدف 
اىل زيـادة انتـاج الحقـل اىل اكثر من 

200 ألف برميل يوميا“.
وأضـاف أن ”تطويـر حقـل ارطاوي 
سيتم بمساهمة رشكة توتال بنسبة 
60 باملئـة ورشكـة النفـط الوطنيـة 
بنسبة 40 باملئة، وبعد تصدير النفط 
مـن الحقـل سـيتم اسـرتداد الكلف 
سـواء لرشكة النفـط الوطنية أو من 
قبل الرشكـة املسـتثمرة“، مؤكداً أن 
”مرشوع التطوير يشمل بناء منشأة 
الخـام  بالنفـط  تتعلـق  ومحطـات 

واستثمار الغاز وغري ذلك“.

bÓflÏÌ@›Óflãi@µÌ˝fl@8@∂g@Ô�–‰€a@÷aã»€a@xbn„g@…œã€@¡�¶@¡–‰€a
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ÚÓè„ã–€a@fibmÏm@Ú◊ãì€@ÚÌäb‡rnéa@…Ìäbìfl@4@›Óñb–m@Â«@ozóœc
بغداد/ الزوراء:

كشـفت وزارة االتــصـــاالت عـــن تـطـويــر شـبكات اإلنـتـرنـت 
وتـحـديـث السريفرات الخاصة بتقوية الخدمة يف عموم مناطق البالد.

وقــال املـتـحـدث الـرســمـي بـاســم الـــوزارة، رعد املشهداني، يف 
ترصيـح صحفـي: إن ”الـــوزارة تـعـمـل عـلـى إدخـــال تـحـديـث 
عـلـى شبكة اإلنـتـرنـت مــن أجــل تـطـويـر الـسريفـرات الخاصة 
بتقوية الخدمة“، منوهاً ”أن هذا سـيـكـون ضـمـن املـشـاريـع الـتـي 
سـتعمل وزارة االتصـاالت عىل تنفيذها خالل عـام 2022“. وأضــاف أن 
”الــــوزارة عـازمــة عـىل توفري أفضـل الخدمات للمواطنني بالشـكل 
الذي يتناسـب مع احتياجاتهم اليومية لخدمـة اإلنـتـرنـت مــن أجــل 

احــتــواء الــزيــادة يف اإلقبال عىل استخدام الخدمة مستقبالً“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أكد متحدث مصلحة الجمارك االيرانية أن التجارة الخارجية للبالد يف شهر 
“آذار“ التاسـع من السـنة املالية الجارية املنتهـي 20 كانون االول 2021 
بلغـت 13.172 مليـون طن بقيمـة 8.951 مليار دوالر بنمو سـعري 25 

باملئة وكمي 3 باملئة عىل اساس سنوي.
وقال املتحدث، روح الله لطيفي، يف بيان: إن الصادرات االيرانية يف الشـهر 
املذكور بلغت 9.593 مليون طن بقيمة 4.041 مليار دوالر بنمو كمي 0.5 

باملئة وسعري 23 باملئة.
وأشـار اىل أهم االسـواق التصديرية بهذا الشهر، مبّينا: أن الصني تصدرت 
الرتتيـب بـ 1.977 مليون طن بقيمـة 1.126 مليار دوالر والعراق 1.839 
مليون طن بـ 649 مليون دوالر تالهما كل من االمارات 1.013 مليون طن 
بقيمـة 499 مليـون دوالر وتركيا 338 الف طن بقيمـة 363 مليون دوالر 

وافغانستان 269 الف طن بـ 141 مليون دوالر.
ويف السـياق، ذكـر املتحدث مصلحة الجمـارك االيرانيـة أن حجم التجارة 
الخارجية قد سـجل 100.22 مليون طن من السلع بقيمة 72 مليار دوالر 
يف الشـهور التسعة االوىل من السـنة املالية الجارية فرتة 21 آذار حتى 20 

كانون االول 2021.

@¿@ãÌÏ�m@Â«@—ìÿm@p¸bóm¸a
o„6„�a@pbÿjí

Üa7néa@¿@Ô„br€a@÷aã»€a
ÚÓ„aãÌ�a@…ˆbõj€a@
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›flbÿn€a@ãñb‰«@Âfl@Ú‰Ónfl@Òá«b”@Û‹«@á‰nèÌÎ@á«aÎ@Ô”aã»€a@Übón”¸a@Êc@á◊c

ÈÓœ@5◊˛a@äÎá€a@ôb©a@ b�‘‹€@ÂÿÌ@%@bfl@ùÁb„@Übón”a@÷aã»‹€@ÊÏÿÌ@Â€@ZÔ‹ÉÓì€a@Âºã€a@áj«@7j©a

بغداد/ الزوراء:
نفـت اللجنـة املالية النيابية السـابقة، امـس الثالثـاء، الترصيحات التي 
تحدثـت عن توقع خلو السـنة الحالية 2022 من املوازنة بسـبب التأخري 
الحاصل بالربملان وعدم وجود حكومة، مرجحة إقرارها يف شـهر حزيران 

املقبل.
وقال عضو اللجنة املالية السـابق، والنائـب الفائز عن هذه الدورة، جمال 
كوجـر، يف حوار اطلعت عليه ”الزوراء“: إن ”عدم وجود موازنة لهذا العام 
أمر غـري صحيح، واملوضوع بعيد عـن التوقيتات الدسـتورية، ألنه بدون 
موازنـة معناها أن الحكومة الجديدة سـتكون حكومة (ترصيف أعمال) 
ولن تطبـق برنامجها الحكومـي، وإذا لم تطبقه فمعنـاه أن ربع عمرها 
ذهب مـن دون تنفيذ برنامجها الحكومي“، متوقعاً أن ”يتم إقرار موازنة 

2022 يف شهر حزيران املقبل“.
وأضـاف أن ”موازنـة هذا العام لن تحتوي شـيئاً جديداً ولـن تختلف عن 
سـابقتها وسـتكون شـبيهة بغريها، ألن الحكومة الجديدة لن يكون لها 

مجال لإلبداع والحكومة القديمة هي من وضعت املوازنة“.
وبشـأن قرار مجلـس الوزراء الخاص باسـتحداث درجـات وظيفية، بنّي 
كوجـر“ أنه ”مـن املفرتض أن تدرج أمـوال هذه الدرجـات ضمن موازنة 
2022، ولكـن إن كان التثبيت وفق (الحذف واالسـتحداث) فيمكن، ولكن 

اي تثبيت جديد فهو غري ممكن“.
وأوضح أنه ”بحسب ترصيحات وزير املالية بأن العراق سيرسح موظفيه 
بعد عرش سـنوات فهذا يعني أن األعـداد كبرية، ووفق املعايري الدولية فإن 

أعداد املوظفني يف العراق ثمانية أضعاف باقي الدول“.

بغداد/ الزوراء:
كشـف مدير هيئة املدن الصناعيـة يف وزارة الصناعة، حامد عواد محمد، 
امـس الثالثاء، عـن تلقي العراق دعـوات من إيران والسـعودية والكويت 

ومرص وسوريا وتركيا، إلنشاء مدن صناعية جديدة.
وأشار محمد إىل ”إجراء لقاءات مع وفود أغلب تلك الدول خالل األسبوعني 
املاضيـني يف مؤتمـر املـدن الصناعية الذي عقـد يف سـوريا للتباحث بهذا 
الشـأن، فيمـا جرى اللقـاء مع تركيا إلنشـاء مدينة اقتصادية يف شـمال 

العراق عىل الحدود الفاصلة بني البلدين“.
وبشـأن املدينة االقتصادية مع األردن، أكد محمد ”إنهاء جميع اإلجراءات 
واستحصال املوافقات من األمانة العامة ملجلس الوزراء لتخصيص األرض، 
وحالياً تسـتعد الهيئة ملرحلة دراسة الجدوى وإعداد التصاميم األساسية 
للمدينـة من قبل منظمة دوليـة ليتم اإلعالن عنها للتطويـر بالتعاقد مع 
رشكات عاملية ودولية وإقليمية، وتحويل املنطقة إىل جاذبة للمسـتثمرين 

والصناعيني واأليادي العاملة“.
وأوضـح محمد، يف ترصيح صحفـي: أن ”املدينة االقتصاديـة بني العراق 
واألردن تعد مدينة تنموية صناعية ومنطقة حرة للتبادل التجاري، وتبلغ 

مساحتها يف الجانب العراقي 4800 دونم ومثلها عىل الجانب األردني“.

بغداد/ الزوراء:
شـهدت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة، امس الثالثاء، 

ارتفاعا لتسجل 213 مليون دوالر.
وذكـر مصـدر أن البنك املركزي شـهد خالل مـزاده لبيـع ورشاء العمالت 
االجنبية ارتفاعا يف مبيعاته لتصل اىل 213 مليوناً و440 ألف دوالر، غطاها 

البنك بسعر رصف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
وذهبت املشرتيات البالغة 117 مليوناً و900 ألف دوالر، لتعزيز األرصدة يف 
الخارج عىل شـكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ 95 

مليونا بشكل نقدي.
وأشـار املصـدر إىل أن 21 مرصفـًا قام بتلبيـة طلبات تعزيـز االرصدة يف 
الخارج، و18 مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، الفتاً إىل مشاركة 45 رشكة 

رصافة.

_Ú„åaÏæa@Âfl@2022@‚b«@Ï‹ÉÓé@›Á @fiÎÜ@6@Âfl@paÏ«Ü@Û‘‹nÌ@÷aã»€a
ÒáÌáu@ÚÓ«b‰ñ@Êáfl@ıbì„�

ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@213@ÏÆ@…ÓjÌ@Ú‹‡»€a@Üaçfl

äÏèßaÎ@Úflb»€a@÷ã�€a@›ÓÁdn€@�b«Îãìfl@63@›‡ìm@Ò7j◊@Ú�Ç@Zäb‡«�a
Übón”¸a@ŸÌã•Î@›‡»€a@ôãœ@Û‹«@êÿ»‰né@›‡»€a@Ú◊ãy@Êc@ozöÎc

@bÓ‹»€a@paÜbËì€a@Ú‹º@Âfl@ÒÜb–né¸a@∂g@Ï«áÌ@Ô‹ÉÓì€a
ãÁbƒn€a@ÅÏé@¿@·Ë◊ãm@Âfl@¸ái@›‡»€a@Â«@µ‹†b»€a
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@k€bÀ@>ÌÏõ«@kzèÌ@Òãÿ€a@Üb•a
@k€b†@bíäÎ@Ô‹flaç€a

بغداد/ متابعة الزوراء
أكـَد أمـني رس اتحاد الكرة محمـد فرحان أن االتحـاد الدويل لكرة القـدم، طالب االتحاد 
العراقـي، بإبعـاد العضوين غالـب الزاميل، ورشـا طالب، من االتحاد، بسـبب إزدواجية 

املناصب وعملهما يف الرشطة والقوة الجوية .
وأوضـح فرحـان، أن «العضويـن أصبحا خـارج االتحاد، وتم إبعادهما رسـمياً حسـب 

القانون بعد أن منحهم االتحاد مدة لتحديد وجهتهما القانونية».
وأشـار إىل أن «جميـع أعضاء االتحـاد أنهـو ارتباطهم بأنديتهـم» ،مردفـاً بالقول «أنا 

شخصياً أنهيت عميل يف نادي أمانة بغداد، كأمني رس، لتنفيذ القانون».

ãºcÎ@ã–ñc

ÊbèÓfl@¡–„@ÚiaÏi@5«@›Óiäc@…fl@b�Ó€aÏm@s€br€a@äbón„¸a@“áËnèÌ@ëÎã´

Êbyãœ@÷aåä@läáæa@‚ãÃmÎ@ÏÇaå@Üb„@äÏËª@‚ã•@¬bjõ„¸a

بغداد/ متابعة الزوراء
يعانـي فريق القـوة الجوية 
مـن غيـاب أبـرز العبيه، يف 
مواجهة نفط الوسط، اليوم 
األربعاء، عـىل ملعب النجف 
الدويل، ضمن الجولة 17 من 

الدوري العراقي املمتاز.
الصقور  ويغيب عن كتيبـة 
ثنائي الدفـاع أحمد إبراهيم 
وحسـن رائد بداعي اإليقاف 
فيمـا  البطاقـات،  لرتاكـم 
الـدويل  املهاجـم  يتوجـه 
الدوحـة  إىل  عبـاس  عـالء 
إلكمال إجـراءات انتقاله إىل 

السيلية.

لخـوض  عبـاس  ويسـعى 
تجربة احرتافية جديدة، بعد 
القوة  مشـاركة قصرية مع 

الجوية يف الجوالت املاضية.
وسـبق لعبـاس أن خـاض 
تجـارب احرتافيـة عديـدة، 
أبرزها مع الكويت الكويتي 

وجل فيسنتي الربتغايل.
يذكر أن القوة الجوية خرس 
أمـام النفط بهدف نظيف يف 
الجولة املاضية، ليرتاجع إىل 
املركـز الثالث بــ32 نقطة، 
بفـارق نقطـة واحـدة عن 
الزوراء الوصيف، و12 نقطة 

عن الرشطة املتصدر.

@Úq˝q@á‘n–Ì@ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a
¡éÏ€a@¡–„@‚bflc@µj«¸

lbjì€aÎ@µ˜íb‰‹€@bÓéa@Ú€Ï�i@¿@Ú◊äbì‡‹€@@á»nèm@÷aã»€a@Ú‡◊˝fl

بغداد/ متابعة الزوراء
يسـعى السـوري نـزار محـروس، مدرب 
أربيـل، أن يحقـق الفريق انتصـاره الثالث 
توالًيا تحت قيادته، عرب بوابة ضيفه نفط 
ميسـان ضمن مباريات الجولة الـ 17 من 
الـدوري املمتـاز، التي سـتقام عىل ملعب 

دهوك، اليوم األربعاء.
وتقام املباراة مـن دون حضور الجماهري؛ 
بقرار من اتحاد الكـرة، عىل خلفية اعمال 

الشـغب التـي رافقـت مبـاراة أربيـل مع 
ضيفه الرشطة.

وحقـق نـزار محـروس، فوزيـن يف بداية 
مشـواره التدريبي مـع الكتيبـة الصفراء 
عىل ضيفه القاسـم (1 - 0)، وسامراء (2 
- 1). وخـاض أربيـل ظهر امـس الثالثاء، 
تدريبه الرئييس عـىل امللعب الفرعي لنادي 
دهوك، بمشاركة جميع الالعبني، بانتظار 
التحاق املدافع السوري سعد أحمد الذي تم 

االتفـاق معه عىل تمثيـل القلعة الصفراء، 
خالل فرتة االنتقاالت الجارية.

وال يـزال موقـف الالعـب شـريكو كريـم، 
غامًضـا، حيـث طلـب الالعب مـن اإلدارة 
بطاقة االسـتغناء من أجـل خوض تجربة 

احرتافية مع أهيل بنغازي الليبي.
ويحتل أربيل املركز الـ 15 برصيد 14 نقطة 
جمعها من 3 انتصارات و5 تعادالت، بينما 

تعرض للهزيمة يف 8 مواجهات.

بغداد/ الزوراء
عقدت لجنـُة االنضباط يف االتحـاِد العراقّي 
لكرة القدم اجتماعاً لدراسِة عدٍد من تقارير 
الحكام يف بعض املباريات التي جرت خاللها 
بعض األحداث املؤسـفة، وأصـدرت اللجنة 

عدة قرارات فيها، وكما ييل:
- لدى مناقشـِة تقريـر حكم مبـاراِة نادي 
الجنـوب ضمـن دوري  الصليـخ ومصـايف 
الدرجـة األوىل، الحظـت اللجنـة مـن خالل 
االطـالِع عىل التقرير وجوَد تجـاوٍز من قبل 
املديِر اإلداري لنـادي مصايف الجنوب (أحمد 
حسـني) عـىل الطاقـم التحكيمـي، وعليه 
قررت اللجنـة حرماَن املديـر اإلداري لنادي 
مصايف الجنوب (أحمد حسـني) من مرافقِة 
الفريـق ملدة ثـالث مبارياٍت وفـق املادة 51 
/1 انضبـاط قـراراً قابالً لالسـتئناِف خالل 
املدة القانونية البالغة سبعة أياٍم من تاريخ 

التبليغ .

- كمـا ناقشـت اللجنة تقريَر حكـم مباراِة 
كربـالء والجنسـية يف دوري الدرجـِة األوىل، 
والحظـت اللجنـة مـن خـالل االطـالع عىل 
التقريـر وجوَد تجاوٍز من قبـل إداري فريِق 
الجنسـية (فالح حسـن) والالعبني (حسني 
عباس فالـح) و (ذو الفقـار خالد محمد)، 
وكذلـك االطالع عـىل األوليات كافـة، وعليه 
قررت اللجنة حرماَن إداري فريق الجنسـية 
(فالح حسـن) من مرافقِة الفريق ملدة ثالث 
مبارياٍت وفق املادة 51 /1 انضباط، وحرمان 
العب فريق نادي الجنسية الذي يحمل الرقم 
29 (حسـین عبـاس فالح) ثـالث مبارياٍت 
وفقاً للمادة 51 /1 انضباط، وحرمان العب 
فريـق الجنسـية الـذي يحمل الرقـم 7 (ذو 
الفقـار خالد محمـد) ثالث مباريـاٍت وفق 
املادة 1/51 انضباط، فضالً عن تغريم نادي 
الجنسـية مبلغاً قـدره (1000000) مليون 
دينـار عراقي وفـق املـادة 51 /1 انضباط، 

قراراً قابالً لالسـتئناِف خالل املدة القانونية 
البالغة سبعة أياٍم من تاريخ التبليغ.

- كذلك اطلعت اللجنة عىل تقرير حكم مباراِة 
نادي الجنسـية وغاز الجنوب ضمن الدوري 
املمتاز لكـرة الصـاالت، والحظت من خالل 
االطـالِع عىل التقرير وجود تجـاوٍز من قبل 
مـدرِب نادي الجنسـية (أحمد صبحي) عىل 
حكم املبـاراة، وعليه قـررت اللجنة حرماَن 
مدرب نادي الجنسـية (أحمـد صبحي) من 
مرافقـِة الفريق مباراة واحـدة وفقاً للمادة 
2/51 انضباط قراراً قابالً لالستئناِف خالل 
املدة القانونية البالغة سبعة أياٍم من تاريخ 

التبليغ.
- وعنـد مناقشـِة تقرير حكم مبـاراة نادي 
نفـط البـرصة والقـوة الجوية ضمـن دور 
الــ16 مـن بطـول كأس العـراق، الحظت 
اللجنـة من خالل االطالِع عىل التقرير وجوَد 
تجـاوٍز من قبل العـِب نادي القـوة الجوية 

(أحمـد إبراهيـم) عىل حكم املبـاراة، وعليه 
قـررت اللجنـة حرماَن العـب نـادي القوة 
الجويـة (أحمـد إبراهيـم) مبـاراة واحـدة 
وفـق املـادة ( 1/51 ) انضباط قـراراً قابالً 
لالسـتئناِف خـالل املـدة القانونيـة البالغة 

سبعة أياٍم من تاريخ التبليغ.
- وأيضاً ناقشـت اللجنة تقرير حكم مباراة 
املمتـاز،  الـدوري  زاخـو والـزوراء ضمـن 
والحظـت اللجنـة مـن خـالل االطـالع عىل 
التقريـر وجـود تجـاوٍز مـن قبـل جمهور 
زاخو عىل حكم املباراة، وعليه قررت اللجنة 
حرمـان جمهور زاخو مـن الدخول للملعب 
مبـاراة واحـدة وفـق املـادة ( 67 / 5 ب ) 
انضبـاط قراراً قابالً لالسـتئناِف خالل املدة 
القانونيـة البالغـة سـبعة أياٍم مـن تاريخ 

التبليغ.
- وأثناء مناقشة تقرير حكم مباراة القاسم 
والكـرخ ضمـن الـدوري املمتـاز، الحظـت 

اللجنـة من خالل االطالع عىل التقرير وجود 
تجـاوٍز مـن مـدرِب الكـرخ (رزاق فرحان) 
عىل الطاقم التحكيمي، وعليه قررت اللجنة 
فرَض غرامة مالية عىل مدرِب الكرخ (رزاق 
فرحان) قدرهـا (4000000) اربعة ماليني 
دينـار عراقي وفق املادة ( 51 /1 ) انضباط 
قراراً قابالً لالسـتئناِف خالل املدة القانونية 

البالغة سبعة أياٍم من تاريخ التبليغ.
- اللجنة ناقشـت، أيضاً، تقرير حكم مباراة 
ميسـان واملرور مـن دوري الدرجـة األوىل، 
والحظـت مـن خالل االطـالع عـىل التقرير 
وجـود تجاوٍز مـن قبل العب نادي ميسـان 
ذي الرقم (5) (حسني عبد الرضا) عىل حكِم 
املبـاراة، وقررت اللجنة حرمـاَن العب نادي 
ميسـان ذي الرقم (5) (حسني عبد الرضا) 
ثالث مبارياٍت وفق املادة ( 51 /1 ) انضباط 
قراراً قابالً لالسـتئناِف خالل املدة القانونية 

البالغة سبعة أياٍم من تاريخ التبليغ.
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بغداد/ امري الداغستاني
السـاعة  يف  األربعـاء،  اليـوم  تقـام 
الخامسـة وخمس وأربعـني دقيقة 
مبـاراة ديربـي كـروي جماهـريي 
عراقـي ضمـن منافسـات الجولـة 
السابعة عرشة تجمع املتصدر فريق 
نادي الرشطة والوصيف فريق نادي 

الزوراء.
وقال حيدر عبد االمري مدرب الزوراء 
ان ”الزوراء يواجه الرشطة بشـعار 
الفوز وال مجـال للخطأ والتهاون يف 
لقاء القمـة“، مبينـا ان ”الجماهري 

تستحق االفراح“.
واضـاف ان ”الفريـق جاهـز للقاء 
القمة، وأن املواجهة سـتكون كبرية 
وننتظـر ان يقدم العبينـا الذين نثق 
يف إمكانياتهـم؛ مسـتوى مميزا وان 
تسود الروح الرياضية بني الفريقني 
يف امللعـب وتسـتمتع الجماهري بهذا 

الديربي الكبري“.
واشار اىل ان ”العب الزوراء املحرتف 
املوريتاني الحسن احويبيب سيغيب 
عن لقاء الديربي أمام نادي الرشطة 
التحاقه بمنتخب موريتانيا  بسـبب 
كأس  بطولـة  يف  منتخبـه  لتمثيـل 
أفريقيا املقررة يف الكامريون“، معربا 
عن ثقته العالية بـ“البدالء والجميع 
يسـعى لتقديم يشء ايجابي يسـعد 

جمهور النادي“.
من جهته؛ قال مدرب الرشطة مؤمن 
سليمان سـتكون املباراة كبرية جدا 
ان  إىل  مشـريا  الفريقـني،  لشـعبية 
اللقـاء سيشـهد ضغطـاً جماهرييا 

واسعاً.
وبني أن ”املباراة ستكون صعبة جدا 
بالنسبة لنا خصوصا وان يف صفوف 
فريقنا اصابات بسبب ضغط املباراة 
املتواصـل يف الدوري املمتـاز وغياب 
عـدد مـن الالعبـني بسـبب االصابة 

واإلجهاد“.
واوضـح انه سـيكون يف التشـكيلة 
تغيريات لكنه عىل ثقة بالعبيه كونه 

عمال معهم منذ أربعة أشـهر ولديه 
إملام بمسـتوياتهم، الفتـا اىل انه مع 
كل تلك الغيابات لدى الرشطة العبني 
عـىل مسـتوى عـال قادريـن تمثيل 
الفريق خري تمثيل وتقديم مستويات 

جيدة. 
ويحتل الرشطـة املركز األول برتتيب 
فـرق الـدوري املمتـاز بعـد انتهـاء 
الجولة 16 برصيد 44 نقطة والزوراء 

بمركز الوصافة برصيد 33 نقطة.
وعقـَد االتحاُد العراقـي لكرِة القدم، 

مقـره،  يف  الثالثـاء  امـس  ظهـر 
املؤتمريـن الفنـي واألمنـي ملبـاراِة 
الزوراء والرشطة التي ستقاُم اليوم 
األربعاء يف تماِم السـاعة الخامسـة 
وخمـس وأربعـني دقيقـة يف ملعب 
الشـعِب الـدويل لحسـاب مباريـاِت 
الجولـِة السـابعة عرشة ملنافسـاِت 
عضـو  بحضـور  املمتـاز،  الـدوري 
االتحاد يحيى زغري وممثيل الفريقني 
والجهـات األمنية السـاندة وروابط 
املشـجعني، فضالً عن اللجنِة األمنية 

يف اتحاد الكرة. 
الـزي  الرشطـة  فريـُق  وسـريتدي 
األخرض الكامل، بينما يرتدي حارس 
مرمـاه اللـون الـوردي، وسـريتدي 
فريق الزوراء الـزي األبيض الكامل، 

وحارس مرماه اللون األسود. 
وتـم االتفـاُق يف املؤتمـر الفني عىل 
إجراءاِت الربوتوكول الصحي املُعتمد 
قبل املباراِة لالعبي الفريقني، وكذلك 
للمالكاِت التدريبّية اىل جانِب التأكيد 
النظيـِف  التشـجيع  رضورِة  عـىل 

واالبتعـاد عـن األمـوِر الخارجِة عن 
املألوف، ومنع دخول األلعاِب النارّية 
واألنابيـب املعدنّيـة الحاملـة ألعالم 

الناديني.
وحـَث عضـو االتحاد، يحيـى زغري، 
ممثـيل فريقـي الرشطـة والـزوراء 
عىل رضورِة إخـراج املباراِة باملظهر 
الذي يعكُس التأريـَخ الثـَر للناديني 
وإنجاحهـا بما يليـُق بجماهريهما 
ونوعية الالعبني املحليني واملحرتفني 

املوجودين بني صفوفهما.

بغداد / الزوراء 
يستعد االتحاد العراقي املركزي للمالكمة لبطولتني آسيويتني لفئة 
الشـباب والناشـئني املقرر إقامتهما يف النصف األول من هذا العام 
الجاري بطولة آسـيا للشباب يف أوزبكستان والثانية لفئة الناشئني 

يف اململكة األردنية) .
وقـال نائـب رئيس االتحـاد العراقـي للمالكمـة عيل عبـد الزهرة 
إن ”االتحـاد العراقـي للمالكمـة رشع بإعـداد املنهـاج السـنوي 
لعـام 2022 وتضمـن أنشـطة داخلية لجميـع الفئـات وفقاً عىل 
مناسـبات االتحاد اآلسـيوي والدويل ” ، مشـرياً اىل أن بطولة آسيا 

للشـباب ستقام يف أوزبكستان ، وحالياً املنتخب يف معسكر تدريبي 
بمحافظة السـليمانية ، وتم إجراء أكثر من اختبار لفرز األسماء ، 
وتم اختيار العديد منهم ، وسـتكون أسـماء صعبة يف االسـتحقاق 

اآلسيوي املقبل“. 
وتابـع أن عبد الزهرة أن ” العراق حقق خمسـة أوسـمة ملونة يف 
البطولة اآلسـيوية األخرية لفئات الناشئني التي أقيمت يف اإلمارات 
مـا جعلنـا هذا أمـام مسـؤولية كبـرية يف املشـاركة القادمة التي 
سـتقام يف اململكة األردنية ، و نتمنى أن نكون عىل قدر املسـؤولية 

والتخطيط للذهاب باملالكمة اىل بر األمان. ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
عضـو املكتـب التنفيـذي يف االتحـاد العراقـي 
للصحافة الرياضية الزميل عمار ساطع، ثمن 
كل من حرض مراسـم عزاء والـده او اتصل او 
ارسـل برقيات التعـازي، ويلتمـس العذر لكل 
من لم تسـعفه الظـروف لتقديم التعـازي بهذا 
املصـاب، سـائال العيل القديـر ان يحفـظ الجميع 

ويجنبهم مع عوائلهم الكريمة كل رش ومكروه.
  *****************

االوسـاط الرياضيـة عمومـا والصحفيـة عـىل 
وجه الخصوص باركت تسـمية الزميل عباس 
عيل هنـدي مديرا للمكتب االعالمـي يف االتحاد 
العراقـي للكرة الطائـرة برفقـة الزميلني عالء 

امنياتنـا  فرحـان بـالدي وعـيل مهـدي عنـب، 
الصادقـة لزمالئنـا بالنجـاح والتوفيـق يف مهمتهـم 

املهنية الجديدة.
 ***********************

عضو الهيئة العامـة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية الزميل عبد الكريم يارس، احتفل بعيد 
قبل ايام قليلة، خالص االمنيات لزميلنا بالعمر 
املديـد ومواصلـة النجـاح يف حياته ومشـواره 

املهني.

بغداد / حسني عمار 
وصل وفد منتخبنا الوطني لكرة اليد إىل العاصمة القطرية الدوحة إلقامة معسكر 
تدريبي يستمر لغاية ٢٠٢٢-١-٩ استعداداً للبطولة اآلسيوية الـ (٢٠) التي ستقام 
يف اململكة العربية السعودية خالل الفرتة من ٢٠٢٢-١-٣١- ١٨ . وقال رئيس االتحاد 
العراقي لكرة اليد محمد األعرجي إن منتخبنا الوطني بقيادة كادره التدريبي أجرى 
للقاء  استعداداً  القطري  الدحيل  نادي  صالة  عىل  أمس  اول  التدريبية  وحداته  أوىل 
منتخب قطر اليوم األربعاء ، موضحاً أن املباراة الثانية ستجمعه أيضاً مع املنتخب 
القطري يوم الجمعة املقبل“. وأوقعت القرعة منتخبنا الوطني يف املجموعة الثالثة اىل 

جانب املنتخب القطري واملنتخب اإلماراتي واملنتخب العماني.

بغداد/ الزوراء
االتحاِد  يف  االستئناف  لجنُة  اجتمعت 
االتحاد،  مقر  يف  القدم  لكرِة  العراقي 
نادي  قبل  من  املُقدم  االستئناف  ملناقشِة 
الالعبني  شؤون  لجنِة  قرار  عىل  الديوانية 
الديوانية  نادي  رئيس  بإلزام  القايض 
مقداره  مبلغ  بتأدية  وظيفته  إىل  إضافًة 
مليون  وعرشون  سبعة   (٢٧٠٠٠٠٠٠)
دينار عراقي للمدرب (حازم صالح عباس) 
بني  املُربم  العقد  بموجِب  كاملٍة  كقيمٍة 
الصادر   ٢٠٢٠-٢٠٢١ للموسم  الطرفني 
 ،١٨٩٤/١٠ بالعدد   ٢٠٢١/٨/١٢ بتاريخ 
االستئناِف  طلِب  عىل  اللجنة  اطلعت  وقد 
املُقدم من قبل نادي الديوانية بالعدد ٣٢١ 
أن  اللجنة  وقد الحظت   ،٢٠٢١/١٠/١٢ يف 
الطلب ال يحتوي عىل طلباٍت قانونيٍة، حيث 
رغم  والحجج  الدفوعاِت  من  فارغاً  جاَء 
شخصياً  الديوانية  نادي  لرئيس  تبليغنا 
الئحِة  بموجِب  دفوعهم  تقديم  برضورِة 
الئحٍة  أي  تصلنا  لم  انه  إال  إلينا،  ُتقدم 
أسبوعني،  من  أكثر  مرور  رغم  ُملحقة 
قرار  عىل  املصادقة  اللجنُة  قررت  عليه 
لجنِة شؤون الالعبني، ورد طلب االستئناِف 
نادي  رئيس  املستأنف  وإلزام  إليها،  املُقدم 
مبلغ  بتأدية  لوظيفته  إضافًة  الديوانية 
مليون  وعرشين  سبعة   (٢٧٠٠٠٠٠٠)
دينار عراقي للمستأنِف عليه (حازم صالح 

عباس).

قبل  من  املقدم  الطلَب  اللجنة  ناقشت  كما 
شؤون  لجنِة  قرار  عىل  الديوانية  نادي 
الديوانية  نادي  بإلزام  القايض  الالعبني 
بتأدية مبلٍغ مقداره (١٥٠٠٠٠٠٠) خمسة 
(سمري  للمدرب  عراقي  دينار  مليون  عرش 
العقد  مدة  بقية  عن  كقيمٍة  حسن)  كاظم 
الطرفني  بني  املربم  للعقد  أشهر)   ٥) ملدِة 
الطرفني  بني  املوقع   ٢٠٢٠-٢٠٢١ للموسم 
اللجنُة  اطلعت  وقد   ،٢٠٢١/١/٦ بتاريخ 
نادي  قبل  من  املُقدم  االستئناف  طلِب  عىل 
 ،٢٠٢١/١٠/١٢ يف   ٣٢١ بالعدد  الديوانية 
طلباٍت  عىل  يحتوي  ال  الطلب  أن  والحظت 
الدفوع  من  فارًغا  جاَء  حيث  قانونيٍة، 
نادي  رئيس  إىل  تبليغنا  برغم  والحجِج 
الديوانية شخصياً برضورِة تقديم دفوعهم 
بموجِب الئحة ُتقدم إلينا، إال انه لم تصلنا أي 
الئحة ملحقة رغم مرور أكثر من أسبوعني، 
وبعد االتصاِل باملستأنف عليه السيد (سمري 
مع  والرتايض  الصلح  وقوَع  أكَد  كاظم) 
املبلغ  يكون  أن  عىل  الديوانية،  نادي  إدارة 
مليون  عرش  خمسة   (١٥٠٠٠٠٠٠) الكيل 
دينار عراقي، وعليه قررت اللجنة املصادقَة 
ورد طلب  الالعبني،  لجنِة شؤون  قرار  عىل 
املستأنف  وإلزام  إليها،  املُقدم  االستئناف 
لوظيفه  باإلضافة  الديوانية  نادي  رئيس 
عرش  خمسة   (١٥٠٠٠٠٠٠) مبلغ  بتأدية 
مليون دينار عراقي للمستأنف عليه (سمري 

كاظم حسن).
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وجـه اإليطايل ماسـيميليانو أليجـري، املديـر الفني ليوفنتـوس، رضبة 
لربشلونة خالل املريكاتو الشتوي الجاري.

وكان برشـلونة يرغب يف الحصول عىل خدمات ألفارو موراتا، مهاجم 
يوفنتـوس املعار من أتلتيكو مدريد، هذا الشـتاء عرب صفقة تبادلية 

مع السيدة العجوز.
ووفًقا لشـبكة ”سكاي سـبورت إيطاليا“، فإن يوفنتوس منزعج 
من تواصل تشـايف هرينانديز، مدرب برشـلونة، مع موراتا مؤخرًا 

بشأن إقناعه لالنتقال إىل ”كامب نو“.
رحيـل  يريـد  ال  أليجـري  أن  إىل  اإليطاليـة  الشـبكة  وأشـارت 
موراتـا يف شـهر ينايـر/ كانـون ثاٍن الجـاري، ويريـد االحتفاظ 
لـم باملهاجم اإلسـباني حتـى نهاية املوسـم.وأوضحت أن برشـلونة 
لتـي يصل التفـاق بعد مع أتلتيكو مدريد بشـأن الصفقـة رغم األنباء  ا
عـىل انتـرشت مؤخرًا.وذكرت أن تحركات يوفنتوس يف الشـتاء تقترص 
مـع إيجـاد مهاجم يلعب 

العجـوز  عـىل السـيدة 
فقـط سـبيل اإلعـارة 

نهايـة  حتـى 
دون  املوسـم، 

أو  أحقيـة 
إلزاميـة الـرشاء.

وقالت الشبكة اإليطالية 
إن يوفنتوس يخطـط للتعاقد مع مهاجم 
جديـد يف الصيف املقبل، ويعـد جيانلوكا 
سكاماكا، العب ساسـولو، الخيار األول 

لدى السيدة العجوز.

انتزع بورتالند ترايل باليزرز فوزاً مثرياً عىل حساب أتالنتا هوكس 
بنتيجـة 131-136 يف مبـاراة صاخبـة ضمـن دوري كرة السـلة 
األمريكي للمحرتفني، يف مباراة شـهدت أيضاً مبارزة شخصية بني 
أنفرني سـايمونز وتراي يونغ.ورغم تسـجيل يونغ العب هوكس 
56 نقطة يف أعىل رصيد شـخيص هذا املوسم، تمكن ترايل باليزرز 
بقيادة سـايمونز الذي أحرز 43 نقطة من وضع حّد لسلسـلة من 
أربـع هزائم متتالية.وبـات يونغ أكثر من سـّجل نقاطاً يف مباراة 
واحدة هذا املوسـم متجاوزاً العب بروكلني نتس كيفن دورانت بـ 
51 والتي سجلّها أمام ديرتويت بيستونز يف كانون األول/ديسمرب. 
كما سّجل العبا ووريرز ستيفن كوري وبوسطن سلتيكس جايلن 
براون 50 نقطة يف أوقات سـابقة من هذا املوسم.ومن جهته، برز 
سـايمونز بتسـجيله 13 تسـديدة من أصل 21 محاولة، من بينها 
تسع ثالثيات من أصل 16.من جهة أخرى، أحرز الكامريوني جويل 

أمبيـد ثالث تريبل دابل يف مسـريته مع 31 نقطة، 15 متابعة و10 
تمريرات حاسـمة ليقود فيالدلفيا سـفنتي سـيكرسز إىل تخطي 
هيوستن روكتس املتعثر 113-133.وسّجل فوركان كوركماز 24 
نقطـة مع 11 متابعة ايضـا للفريق الفائز، وأضـاف اليه أيزياه 
جو 18 نقطة وسـيث كوري 15 وتوبيـاس هاريس 14، ليحّقق 
سيكرسز فوزه الرابع توالًيا.ويف واشنطن، تألق براديل بيل وكايل 
كوزما بتسجيلهما 71 نقطة مًعا ليقودا ويزاردز إىل فوز متأخر 

عىل حساب تشـارلوت هورنتس 121-124.وسـّجل كوزما 36 
نقطة مـع 14 متابعة وبيل 35 نقطة، فيمـا انهى دانيال غافورد 

اللقاء بـ 15 نقطة مع 11 متابعة من جانب ويزاردز.
ويف سان فرانسيسكو، أحرز جوردان بول وغاري بايتون 

46 نقطة معاً ليعّوضا االداء العادي الذي قّدمه 
النجـم كـوري ويقـودا غولـدن 

سـتايت ووريرز الفوز عىل 
ميامي هيت 115-108.
كـوري  واكتفـى 

بتسجيل تسع نقاط 
فقـط يف اللقاء بعد 

بتسـديدة  نجاحه 
واحـدة  ثالثيـة 

مـن أصل عرش 
محاوالت.

أشـارت تقاريـر إنجليزية إىل اهتمـام أندية الربيمريليـج بالتعاقد مع 
النجم الدنماركي كريسـتيان إريكسـن، والذي لم يشـارك يف أي مباراة 
منذ معاناته من أزمة قلبية أثناء مشاركته مع منتخب بالده يف اليورو، 

يوم 12 يونيو/ حزيران املايض أمام فنلندا.
وأنهـى إنـرت تعاقده مع إريكسـن البالغ مـن العمر 29 عاًما، الشـهر 
املايض لعدم سـماح اللوائح اإليطالية بمشاركة العب يعتمد عىل جهاز 

لتنظيم رضبات القلب.
ولكن بعد إجراء العديد من االختبارات الطبية يف شـهر ديسمرب/ كانن 
األول املـايض، حصل إريكسـن عـىل الضوء األخرض ملواصلة مسـريته 

الكروية، وبالتايل بات بإمكانه االنضام ألي فريق.
وقال مارتن شـوتس، وكيل الالعب، بحسـب ما نقلـت صحيفة ”دييل 

ميـل“ الربيطانية: ”األمور تسـري عـىل أفضل ما يرام مع كريسـتيان، 
أجـرى كل الفحوصات قبل أعيـاد امليالد، وأتت النتائـج إيجابية، ومن 
املنتظـر دخولـه يف تدريبـات جماعيـة مع أحـد الفرق خالل الشـهر 
الجـاري، ولكنـي أفضـل أن يتحـدث كريسـتيان عن نفسـه، وهو ما 

سيحدث قريًبا“.
وأتـى االهتمـام األكرب لضم إريكسـن مـن أندية يف الدنمـارك وهولندا 
وإنجلرتا، حيث قىض مسريته الكروية هناك قبل االنتقال إىل إنرت يف شهر 

يناير/ كانون الثاني من عام 2020 قادًما من توتنهام هوتسبري.
وأضاف: ”كريسـتيان طموح للغايـة، إيطاليا من الـدول القليلة التي 
يتواجـد بها هـذا النظام“.واسـتدرك: ”لكن الوضع مختلـف يف الدول 

األخرى، انتهى تعاقده مع إنرت، وننظر لألمام اآلن“.

تخطى باريس سان جريمان مضيفه فان 
بسهولة بفضل نجمه مبابي ليكمل حملته 

للحفاظ عىل لقبه يف كأس فرنسا.
لم يرتك باريس سـان جريمـان أي فرصة 
ملضيفـه فـان إلحـداث مفاجـأة يف الدور 
الثاني والثالثني من مسابقة كأس فرنسا، 

وتغلب عليه بسهولة 4-0.
وسـّجل كيمبيمبـي هـدف باريس سـان 
جريمـان األول (28) والـذي أنهـى عليـه 
يتعـرض  أن  دون  األول  الشـوط  فريقـه 

مرماه ألي تسديدة من أصحاب األرض.
وصّعب مبابـي األمور منطقيـاً بإضافته 
الهـدف الثاني (59) قبل أن يوقع بنفسـه 
عـىل الهدف الثالـث (71) وينهـي املباراة 
بالهدف الثالـث له والرابـع لفريقه (76) 
وسـط عجـز الفريق الـذي يلعـب ضمن 
الدرجـة الرابعـة تصنيفـاً يف فرنسـا عن 

تهديد مرمى اإليطايل دوناروما.
وغـاب عن باريس سـان جريمـان العديد 
من نجوم الفريق مثـل األرجنتيني ليونيل 
مييس بسـبب إصابتـه بفـريوس كورونا 
والربازييل نيمار بسـبب اإلصابة واملغربي 
أرشف حكيمي بسبب استعداده للمشاركة 

يف كأس أمم إفريقيا وغريهم.
ويملك باريس سان جريمان الرقم القيايس 
لعدد مـرات الفوز باللقب (14) مرة، وهو 

بطل املسابقة يف آخر نسختني.
مانشسرت يونايتد يسقط عىل أرضه

خـرس مانشسـرت يونايتـد أمـام ضيفـه 
وولفرهامبتـون 0-1، ضمـن املرحلة 21 

من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وسجل هدف الفوز الوحيد الربتغايل جواو 

موتينيو يف الدقيقة 82.

وصـار رصيـد وولفرهامبتـون 28 نقطة 
الثامـن، بينمـا تجمـد رصيـد  يف املركـز 
الشـياطني الحمر عند النقطة 31 ويحتل 
املركز السـابع عىل الئحة جـدول الدوري 

املمتاز.
وبحسـب أوبتـا قبل هـذه املبـاراة لم يفز 
وولفز يف آخـر 10 مباريات خـارج أرضه 
ضد مانشسـرت يونايتد (تعادل3 خرس7) 
منـذ فـوزه 0-1 يف فرباير 1980، وفشـل 
بالتسـجيل يف 7 من هذه املباريات وسّجل 

3 أهداف فقط خاللها.
وخاض وولفرهامبتون مبـاراة كبرية، إذ 

سـدد 15 مرة يف الشـوط األول، وهو أكرب 
عـدد مـن التسـديدات عىل اإلطـالق (منذ 
2004-2003) سـجله فريق زائـر يف أولد 
ترافـورد يف أول 45 دقيقـة مـن مباراة يف 

الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وشـهد الشـوط األول من املباراة أفضلية 
كبرية للضيوف، وسـط ضيـاع من العبي 
مانشسـرت، لكن ذلك لم يثمـر أي تغيري يف 

التعادل السلبي.
ولم تشـهد بداية الشـوط الثاني تحسـناً 
وفـرض  يونايتـد،  جانـب  مـن  األداء  يف 
ولفرهامبتـون إيقاعـه يف ربـع السـابعة 

األول، من دون أي فرص خطرية باستثناء 
محاولة الربتغايل نيلسون سيميدو (59).

وأدخـل مدرب الشـياطني الحمـر األملاني 
رالف رانغنيك الربتغـايل برونو فرينانديش 
الذي غاب عـن املباراة السـابقة التي فاز 

فيها يونايتد برينيل 1-3 بسبب اإليقاف.
وبالفعل، حول فرينانديش تمريرة الرصبي 
نيمانيا ماتيتش قوية فارتطمت بعارضة 

حارس ولفرهامبتون يف الدقيقة 67.
وألغى حكـم الراية هدفاً رأسـياً للربتغايل 
كريسـتيانو رونالـدو بداعـي التسـلل يف 

الدقيقة 68.

وحاول املدرب األملانـي خطف املباراة عرب 
الزج بماركوس راشفورد بدالً من جايدون 

سانشو.
لكن ذلك لـم يكن يف صالـح يونايتد، الذي 
تلقـى هدفـاً يف وقـت صعـب، وتحديداً يف 
الدقيقة 82، عندما انطلق اإلسـباني أداما 
تـراوري مـن الناحية اليمنـى، ورفع كرة 
عرضيـة قطعهـا دفاع يونايتـد، لتصل إىل 
موتينيو الذي سددها زاحفة يف الشباك إىل 

يمني الحارس اإلسباني دي خيا.
وحاول ”الشـياطني الحمر“ إدراك التعادل 
يف الدقائق األخـرية املتبقية، لكن من دون 

جدوى.
إشبيلية يتخطى قادش

تخطى إشـبيلية مستضيفه قادش بهدف 
وحيـد ضمـن املرحلـة 19 مـن الـدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
وسـجل الهدف الوحيد األرجنتيني لوكاس 

أوكامبوس 58.
وصار رصيد الفريق األندليس 41 نقطة يف 
املركز الثاني خلف ريـال مدريد 46 نقطة 

علماً أن إشبيلية له مباراة أقل.
أما قـادش ففي املركز التاسـع عرش قبل 

األخري برصيد 14 نقطة.
وسحق فياريال ضيفه ليفانتي بخماسية 
نظيفة، سجل لفريق الغواصات الصفراء، 
الفرنـيس بواليـي ديا 8، بـاو توريس 13، 
جـريارد مورينـو ثنائيـة 37، 79، مانـو 

تريغريوس 74.
فياريـال يف املركز الثامـن 28 أما ليفانتي 

ففي املركزاألخري بـ8 نقاط.
ويف مبـاراة أخرى عاد أثلتيـك بيلباو بفوز 

مهم من أرض أوساسونا 3-1.
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ارتبط األرجنتيني، آنخيل دي ماريا، نجم باريس سـان جريمان، 
باالنتقال إىل ميالن خالل املريكاتو الشتوي الجاري.

وينتهي عقد دي ماريا مع سان جريمان يف الصيف املقبل، وتزعم 
بعـض التقارير أن النادي البارييس ال يمانـع رحيله يف املريكاتو 
الشـتوي الجاري.ووفًقا لصحيفة ”ال ريبوبليكا“ اإليطالية، فإن 
دي ماريا ُعرض عىل مسؤويل ميالن يف شهر يناير/كانون الثاني، 

لكن ردت إدارة الروسونريي بأنهم ليسوا مهتمني بالصفقة.
وأشـارت شـبكة ”كانال بلس“ الفرنسـية إىل أن دي ماريا يحلم 
بأن يجدد سـان جريمـان عقده ملوسـم آخر، ثم يعـود إىل نادي 
روزاريو سنرتال الذي نشأ معه الختتام مسريته الكروية.وشارك 
دي ماريا مع سـان جريمان يف 16 مباراة بمختلف البطوالت هذا 

املوسم، ونجح يف إحراز 3 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

أعلـن نادي موناكـو الفرنيس تعيـني البلجيكي فيليـب كليمان 
مدرباً جديداً له، خلفاً للكرواتي نيكو كوفاتش.

وأقيل كوفاتش، مدرب بايرن ميونيخ األملاني السـابق، رسـمياً 
السبت املايض بعدما أبلغ بالقرار الخميس املايض.

وكان كوفاتش قد توىل منصبه خلفاً لإلسباني روبرت مورينو يف 
تموز/يوليو 2020 بعد تراجع نتائج الفريق.

حّل موناكو ثالثاً املوسـم املايض لكنه أقيص من الدور التمهيدي 
لـدوري أبطـال أوروبـا ويحتل راهنـاً املركز السـادس يف ترتيب 
الـدوري الفرنيس، بفـارق 17 نقطة عن باريس سـان جريمان 

املتصدر.
وبالتايل، سـيتوىل كليمان (47 عاماً) الجهاز الفني ملوناكو بعقد 
يمتد حتى حزيران/يونيو 2024، بعد أن درب نادي بروج وقاده 

إىل لقب الدوري موسمي 2020-2019 و2020-2021.
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صحفي  تقريـر  كشـف 
إسـباني عن املوعد الذي 
اتخذ فيه ألفـارو موراتا 
يوفنتـوس،  مهاجـم 
قرار الرحيـل عن صفوف 

النادي.
واقـرتب موراتا من مغادرة 
فـرتة  خـالل  يوفنتـوس 

االنتقـاالت الشـتوية الجاريـة، وسـط أنباء 
تربطه باالنتقال إىل صفوف برشلونة.

ديبورتيفـو“  ”مونـدو  صحيفـة  وبحسـب 
القريبة من برشـلونة، فإن موراتا اتخذ قرار 
الرحيـل عن يوفنتوس بعد مباراة الفريق ضد 
جنوى، التي أقيمت يف 5 ديسـمرب/كانون أول 

املايض.
وأضافـت أن موراتا تـم اسـتبداله بقرار من 

ماسيمليانو أليجري املدير الفني ليوفنتوس، 
بعدمـا حصـل الالعب عىل البطاقـة الصفراء 
وبـدا منفعـال، وكان يخاطـر بالحصول عىل 
البطاقـة الحمـراء، بعـد تدخـل مـع دافيدي 

برياسكي مدافع جنوى.
وخرج موراتا من امللعب متوترًا للغاية ودخل 
يف مناقشة حادة مع مدربه أليجري، وقرر أن 

تجربته يف يوفنتوس قد انتهت.

أعلن نادي تشيليس اإلنكليزي تمديد عقد مدافعه الربازييل املخرضم 
تياغو سـيلفا حتى صيف عام 2023.وجاء سيلفا (37 عاماً) 
إىل البلوز صيف عام 2020 من نادي باريس سان جريمان 
الفرنـيس ولعـب هذا املوسـم 22 مبـاراة يف مختلف 
املسـابقات.وقالت مارينا غرانوفسـكايا، مديرة 
تشـيليس: ”خربة تياغو سـيلفا وقيادته وأدائه 
كانـت وال تزال مهمة للغاية لهذا الفريق، لذلك 
نحن سـعداء للغاية بتمديـد عقده لعام آخر“.
وقـال سـيلفا: ”اللعب مع تشـيليس هو متعة 
حقيقية. لـم أكن أعتقد مطلًقا أنني سـألعب 
هنا ملدة ثالث سنوات يف هذا النادي الرائع، لذلك 

أنا سعيد جًدا بالبقاء ملوسم آخر“.
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بواسطة/ مصطفى فتحي
«نحن نستكشـف طرًقا لالرتقـاء بتجربة 
 Twitter تويـرت إىل املسـتوى التايل، ويعـد
Blue مجـرد بدايـة»، بهذه الجملـة قّدم 
موقـع التدويـن املصغـر األشـهر عاملًيـا 
«تويـرت» خدمتـه املدفوعـة التـي أطلـق 
عليهـا اسـم «Twitter Blue». فما الجديد 
الـذي توفره هذه الخدمـة؟ وكيف يمكن 
للصحفيـني والنارشين االسـتفادة منها؟ 
وهـل من درجة أمـان أعـىل توفرها هذه 
الخدمـة؟ يف السـطور اآلتيـة تقـدم لكـم 
شـبكة الصحفيـني الدوليـني إجابات عىل 
يسـتعد  األزرق  الطائـر  األسـئلة.  هـذه 

للتغريد، دعونا نستمع لصوته.
Twitter Blue هـي خدمـة أطلقها موقع 
تويرت ملستخدميه يف الواليات املتحدة وكندا 
وأسرتاليا ونيوزيلندا كبداية، مقابل اشرتاك 
شهري، وببساطة شديدة يمكن ملن يرغب 
يف االشـرتاك يف الخدمة مـن البالد املذكورة 
 Twitter فقـط اختيار االشـرتاك يف ميـزة
Blue من قائمة امللف الشـخّيص، سواء يف 

تطبيق تويرت أو من املوقع نفسه.
مـا الجديد الـذي تقدمـه الخدمـة وكيف 
يمكـن للنارشين والصحفيني االسـتفادة 

منها؟
بعـض  للمسـتخدمني  الخدمـة  تعطـي 
امليـزات الجديـدة، عـىل رأسـها إمكانيـة 
الرتاجـع عن التغريدة، وهـي الخدمة التي 
توفر للمسـتخدم خيـار سـحب التغريدة 
بعـد االنتهاء مـن كتابتها وقبـل أن يراها 
متابعوه عـىل تويرت، وهـذه الخدمة هي 
فرصة ثانية ملعاينة تغريدتكم ومراجعتها 
قبل نرشها عىل تويـرت لرياها العالم، لكن 
بمجرد انتهاء الفـرتة املخصصة للرتاجع، 
مشـاهدة  يف  الحـق  ملتابعيكـم  سـيكون 
التغريـدة، وحينهـا يمكنكم إمـا تركها أو 

حذفهـا بصورة طبيعية كما يحدث بشـل 
طبيعي عىل تويرت.

توفر هذه الخدمة للمسـتخدمني بشـكل 
عام، وللصحفيني وللمؤسسات الصحفية 
بشـكل خاص، فرصة ملراجعـة التغريدة، 
للتأكـد مـن خلوها مـن أخطـاء لغوية أو 
نحوية، أو حتى مشـاكل قانونية، ويؤدي 
الضغط عىل خيـار «تراجـع» إىل إعادتكم 
إىل مرحلة كتابة التغريـدة، حيث يمكنكم 
إجـراء تغيريات قبل النـرش أو حتى اتخاذ 
قرار بعدم النرش عىل اإلطالق. كما يمكنكم 
اختيار خيار «إرسـال اآلن» لتخطي خيار 
الرتاجـع عـن التغريـدة ونـرش تغريدتكم 
عىل الفور، وبصفة عامة يمكنكم تشغيل 
خيـار الرتاجع عن التغريدة من اإلعدادات، 

سواء للتغريدات أو حتى الردود.
عـن  الرتاجـع  خيـار  تنشـطون  وحـني 
التغريدة يف حسـاباتكم، سيظهر لكم عًدا 

تنازلًيـا للوقت املتبقي مـن فرتة «الرتاجع 
عن التغريدة» االفرتاضيـة يبلغ ٣٠ ثانية، 
بعدها سـتظهر تغريدتكم عىل تويرت، لكن 
يمكنكـم تعديل الوقت املسـموح لكم من 
خالله بالرتاجع عـن التغريدة، إذ يمكنكم 
جعلـه ٥ ثـواٍن أو ١٠ ثـواٍن أو ٢٠ ثانيـة، 
أو حتـى إطالة الفرتة الزمنيـة لتكون ٦٠ 
ثانية، والالفت هنا أن هذا الخيار اختياري، 
ما يعنـي أنه يمكنكم مـن قائمة إعدادات 
تشـغيل  إيقـاف   Twitter Blue خدمـة 
هـذه امليزة كي تنرشوا تغريداتكم بشـكل 

طبيعي.
 Twitter Blue امليزة األخرى التـي توفرها
ملسـتخدميها، هـي القـدرة عـىل قـراءة 
املقـاالت بـدون إعالنـات، وهـي خدمـة 
مناسـبة لـكل مـن تزعجهـم اإلعالنـات 
وتجعلهم غـري قادرين عىل قراءة املحتوى 
برتكيـز، لكـن دعونا نوضح هنـا أن هذه 

الخدمـة متوفـرة ملسـتخدمي نظـام «آي 
أو إس» أو هـؤالء الذيـن يدخلون «تويرت» 
من خالل موقع تويرت الرسـمي سواء عرب 
الهاتف أو عرب أجهزة الديسـكتوب، لكنها 
ليست متوفرة بعد ملستخدمي الخدمة عرب 
تطبيـق «تويرت» عىل أنظمة األندرويد، ولم 
يعلن املوقع بشـكل رسـمي عـن إمكانية 

إتاحتها.
 Twitter Blue توفرهـا  أخـرى  ميـزة 
للمستخدمني الذين سيشرتكون بالخدمة، 
ويمكـن أن تفيـد املؤسسـات الصحفيـة 
والصحفيني بشكل كبري، وهي ميزة «أهم 
املقاالت» التي تنرشها الحسابات املختلفة 
لوسـائل اإلعالم التي يسـتطيع أن يكونها 
كل مستخدم بنفسـه بناًء عىل الحسابات 
اإلعالميـة التـي يثق بهـا ويتابعها، فحني 
تقوم الحسـابات التي تتابعونها بالتغريد 
بمقالة، أو إعادة تغريد تغريدة تحتوي عىل 

مقالة، أو حتى اقتباس تغريدة تحتوي عىل 
مقالة، سـتظهر هذه امليزة بشكل تلقائي 
للمسـتخدمني أهم ٢٥ مقالـة منها تحت 
تصنيف «أهم املقاالت»، وحينها سـيكون 
كل مـا عليكم هو الضغط عـىل أي مقالة 

لعرض محتواها بشكل سهل ورسيع.
 Twitter من امليـزات األخرى املوجودة عىل
Blue، هـي قـدرة املسـتخدم املشـرتك يف 
الخدمة عىل اختيار تنسيق بألوان مختلفة 
للتطبيق، ما يجعلكـم تتابعون التغريدات 
واملقاالت بشـكل أكثر راحة ومناسب أكثر 
لذوق كل شـخص، إضافـة إىل ميزة وضع 
القـارئ التـي تتيـح تحويـل أي سلسـلة 
تغريـدات أو ما يطلق عليـه  Threads إىل 
نص طويل يسهل قراءته، وهو األمر الذي 

طاملا أزعج مستخدمي تويرت.
العالمـات  مجلـدات  ميـزة  أيًضـا  هنـاك 
املرجعيـة، وهـي خدمـة يمكـن أن تفيـد 
الباحثني والصحفيني، إذ تمكن الشـخص 
من تجميـع التغريدات التي تمت إضافتها 
إىل العالمات املرجعية أو ما يطلق عليه الـ 
BookMarks بهـدف تنظيمها يف مجلدات 
خاصـة للوصول إليها بشـكل أرسع فيما 
بعد، وبالتايل سـيكون لكل شخص القدرة 
عـىل امتـالك مجلـدت بهـا التغريـدات أو 
املقاالت التي يهتم بها أو يشعر أنها يمكن 
أن تفيـده فيهـا بعـد يف عملـه البحثي أو 
الصحفـي مـن دون عناء البحـث عنها يف 

بحر تويرت الواسع.
 Twitter وتذكروا دائًما أن جميع اشرتاكات
Blue غري قابلة لالسـرتداد، ويتضمن ذلك 
حتى االشرتاكات املرتبطة بحسابات تويرت 
التي تـم تعليقهـا أو التي فقد املسـتخدم 

الوصول إليها ألي سبب آخر.
وهل مـن درجة أمـان أعـىل توفرها هذه 
الخدمـة؟ال يعـد موقـع تويـرت مشـرتكي 

خدمـة Twitter Blue بدرجـة حمايـة أو 
أمـان أعىل من تلك التي يوفرها املوقع لكل 
مستخدميه العاديني، ويقول املوقع بشكل 
واضح إنه ملتزم بـ»معاملة الجميع بشكل 
عادل ومنصف»، ويضيف إنه لن يتم تطبيق 
قواعد تويرت بشكل مختلف عىل املشرتكني، 
ولـن يحصلـوا عىل خدمـة أرسع يف قضايا 
مثـل اإلرشاف عىل املحتـوى، أو عند حظر 
الرقمي  األمان  الحساب.ويقول استشاري 
رامي رؤوف، الحائز عىل جوائز دولية منها 
جائـزة البوبز العاملية يف فئـة التكنولوجيا 
من أجل الصالح العام، لشـبكة الصحفيني 
الدوليني، إنه ال يوجد أي اعتبارات سـالمة 
أو حمايـة يف الخدمـة من تويـرت أكثر مما 
يحصـل عليه أي مسـتخدم عادي للموقع، 
ويضيـف أن «Blue ببسـاطة هـي خدمة 
تجارية، تأمل الرشكة من خاللها بإنشـاء 
الربـح  هامـش دخـل يسـاعد منظومـة 
جديـدة  مسـاحات  وخلـق  واالسـتدامة، 
للمسـتخدمني لتنظيم املناقشات والندوات 
واللقاءات عىل تويرت بشـكل أكثر بسـاطة 
امليـزات  أن  رؤوف  يـرى  وسـهولة».لكن 
التـي يوفرهـا «Blue» للمسـتخدمني هي 
أمـر إيجابـي يمكـن أن يفيد هـؤالء الذين 
يتعرضـون للحجـب أو احتماليـة املراقبة 
عىل وسـائل تواصل اجتماعـي أخرى مثل 
فيسبوك، كما أنها خيار آخر للمستخدمني 

الذين يرغبون يف تجربة كل جديد.
بالتأكيـد قـد يرغب بعضكـم –حني توافر 
 Twitter الخدمة يف عاملنا العربي- يف تجربة
كان  جديـدة  ميـزات  توفـر  التـي   Blue
يفتقدهـا املوقـع الذي بـدأ كموقع تدوين 
مصغر بشكل بسيط خاٍل من التعقيد منذ 
العـام ٢٠٠٦، لكن األمـر اإليجابي هنا هو 

أنه لن يتم أبًدا إيقاف تويرت املجاني.
(عن شـبكة الصحفيني الدوليني)
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تونـس/ متابعـة الـزوراء:
وجـد ٧١٪ مـن التونسـيني أّن مناخ 
حريـة الصحافة واإلعـالم تعكر بعد 
قرارات الرئيس التونيس قيس سـعيد 
يوم ٢٥ يوليو/تمـوز ٢٠٢١. يف حني 
ذهـب ٦٧ باملائـة مـن املسـتجوبني 
إىل أن اإلعـالم التونـيس كان يتمتـع 
الحريـة قبـل  بهامـش واسـع مـن 

قـرارات الرئيـس.
وجـاء ذلك يف دراسـة أصدرها مكتب 
Insights حـول عالقة  «إنسـايتس» 
التونيس باإلعالم، وشـملت عينة دالة 
من املجتمع التونيس بهامش خطأ ال 
يتجـاوز ٣ باملائة وأجريـت يف الفرتة 
املرتاوحـة بـني ٢٨ و٣١ كانون األول 
/ديسـمرب ٢٠٢١، وأظهـرت نتائـج 
التونسـيني  نظـرة  حـول  مفاجئـة 

إلعالمهـم املحـيل. 
وعـّرب عـدد كبـري مـن املسـتجوبني 
عـن عدم ثقتهـم يف اإلعـالم التونيس 
العمومـي الرسـمي بشـكل أكرب من 

اإلعـالم الخـاص.
 ٨٠٫٣ أن  الدراسـة  أظهـرت  وقـد   

مـن املشـاركني ال يثقـون يف اإلعالم 
اإلذاعـي العمومـي الرسـمي و٨١٫٢ 
باملائة ال يثقون يف اإلعالم التلفزيوني 
العمومي الرسمي، كما أنهم ال يثقون 
يف اإلعـالم الخـاص رغـم أن ثقتهـم 
فيـه أكرب مـن اإلعالم الرسـمي. فقد 
أكـد ٧٦٫٢ أنهـم ال يثقـون يف اإلعالم 
اإلذاعي الخـاص و٥٤٫٨ ال يثقون يف 
اإلعـالم التلفزيوني الخـاص وهو ما 
يربز أن التونسـيني يثقون فيما تبثه 
القنوات التلفزيونية الخاصة بشـكل 

أكـرب بكثـري مـن ثقتهـم يف اإلعـالم 
التلفزيوني الرسـمي.

ورأى ٨٨٫٩ باملائـة من املسـتجوبني 
أن اإلعالم العمومي الرسمي التونيس 
ال يتعامل بحياد مع الوضع السيايس 
الذي تعيشه تونس يف الفرتة األخرية، 
وهو مـا يعكس رأي أعلنـه أكثر من 
للرئيـس  معـارض  سـيايس  طـرف 
التونـيس قيس سـعيد بـأن ضغوطا 
العمومـي  اإلعـالم  عـىل  تمـارس 
تحـركات  ينقـل  ال  حتـى  الرسـمي 

الرئيس  لقـرارات  املعارضة  األطراف 
األمعـاء  حملـة  وآخرهـا  التونـيس 
 ١٢ منـذ  يخوضهـا  التـي  الخاويـة 
يوما عدد من السياسـيني التونسيني 
املعارضني لقـرارات الرئيس التونيس 
حيـث دخلوا يف إرضاب عـن الطعام. 
وذهـب ٩٥٫٢ منهـم إىل أن القنـوات 
العموميـة والخاصة ال  التلفزيونيـة 
تتميـز بحرفيـة عاليـة يف نقل الخرب 
وتحليله.وعىل عكس اإلعالم السمعي 
البـرصي العمومي والخاص، تحظى 
منصـات التواصـل االجتماعي وعىل 
رأسـها «فيسـبوك» األكثر استخداماً 
يف تونس بأكثر من ٨ ماليني حسـاب 
بثقة أكرب لدى التونسـيني، حيث عرب 
٣٨٫٧ عـن ثقتهم يف منصات التواصل 
االجتماعي يف حني عـرب ٥٧٫٤ باملائة 
من املستجوبني عن عدم ثقتهم فيها. 
وعـّرب ٣٫٩ باملائة عن عـدم امتالكهم 

موقفاً واضحاً من املسـألة.
وتعـّد هذه الدراسـة من الدراسـات 
القليلـة التـي أجريـت بشـكل علمي 
إلعالمهـم  التونسـيني  نظـرة  حـول 

السـمعي البرصي رغم أن املختصني 
كثريًا مـا أكدوا انه توجـد حالة عدم 
رضـا من التونسـيني عىل مـا يقدمه 
لهم اإلعالم املحـيل رغم أن املؤرشات 
تحسـنت مقارنـة بسـنوات مـا قبل 
 ،٢٠١١ سـنة  التونسـية  الثـورة 
لكنها تعـرف تراجعـاً نتيجة الوضع 

السـيايس يف البالد.
ُيذكـر أن املشـهد اإلعالمـي يف تونس 
تلفزيونيـة  قنـوات   ٨ مـن  يتكـون 
خاصة معرتف بهـا قانونياً، وقناتني 
همـا «نسـمة تـي يف» و»الزيتونـة» 
غري معرتف بهمـا قانونيـًا، وقناتني 
تلفزيونيتـني عموميتني رسـميتني.. 
ومـن ١٣ محطـة إذاعيـة عموميـة 
رسـمية و٢٠ محطـة إذاعية خاصة 
و٢٢ محطـة إذاعيـة جمعياتيـة أي 
تعـود ملكيتها لجمعيـات ومنظمات 
مـن املجتمع املدنـي، ومحطة إذاعية 
غـري معرتف بهـا قانونياً هـي إذاعة 
صحيفـة  و٥٥  الكريـم»،  «القـرآن 
ورقية وحـوايل ٢٥٠ موقع إلكرتوني 

إخبـاري.

صنعاء/متابعـة الـزوراء:
 قال مرصد ”الحريات اإلعالمية“ يف اليمن إنه وّثق 
٨٦ انتهـاكا ضد الحريـات اإلعالمية يف البالد خالل 
٢٠٢١.وأضاف املرصد (غـري حكومي) يف بيان: أن 
”أبرز تلك االنتهاكات تمثلت بمقتل أربعة صحفيني 
بطريقـة بشـعة خالل أقل من شـهر وهـم أحمد 
بوصالح وطارق مصطفى وأحمد باراس ورشـاء 
الحرازي“.وأوضح أنه تم كذلك ”رصد ست حاالت 
إصابـة و١٨ حالـة اعتقال وتسـع حـاالت اعتداء 
و١٣ حالة تهديد و١٥ حالة محاكمة واسـتجواب 
مـن قبل نيابات وأقسـام رشطة“، إضافة إىل ”١٢ 

حالـة نزوح وخمس حاالت اقتحام ونهب وإيقاف 
مؤسسـات إعالمية، وأربع حـاالت انتهاك توزعت 
بني اقتحـام منـازل وتحريض وفصل تعسـفي“.
ولـم يصدر تعقيب مـن قبل الجهـات التي اتهمها 
املرصـد بارتـكاب تلـك االنتهاكات.وتابـع املرصد 
”تصدرت مأرب مشـهد االنتهـاكات بـ٢٠، ثم تعز 
١٧، وصنعـاء ١٦، وعدن ١٥، وحرضموت ٩، وإب 
٤، ولحـج ٣، وانتهـاك وواحـد بمحافظتي شـبوة 
وعمران“.وأشـار إىل أن ”عام ٢٠٢١ كان أسوأ من 
سـابقيه، بعـد أن أصبـح املجرمون يسـتخدمون 
أسـاليب مرعبـة ضـد الصحفيـني يف اليمـن ولـم 

يكتفوا بالقنص واالسـتهداف املبـارش للصحفيني 
بل وصل بهم الحال لزرع متفجرات تحت سيارات 
الصحفيني“.وقـال وزيـر اإلعـالم اليمنـي ،معمر 
اإلريانـي: إن ١١ صحفيا يقبعـون داخل املعتقالت 
وصدرت بحق أربعة منهم أوامر باإلعدام يف قضايا 
ملفقة.وأوضح يف سلسـلة تغريدات عىل تويرت: أن 
الصحفيني يعيشـون يف ظروف سيئة ويعانون من 
تردي أوضاعهم الصحية، ”بعد أن حرموا من كافة 
حقوقهـم الطبيعيـة وتعرضـوا لصنـوف التعذيب 
النفيس والجسـدي خـالل فرتة اعتقالهـم، يف ظل 
تعامـي املجتمـع الـدويل واملنظمـات الصحفية“.

واملنظمـات  الـدويل  املجتمـع  اإلريانـي  وطالـب 
األمميـة بتصعيد القضيـة والضغط إلطالق رساح 
الصحفيـني فـورا دون قيـد أو رشط.ولفت إىل أن 
عدد الصحفيني الذين قتلوا خالل األعوام السـبعة 
املاضيـة وصـل إىل ٥٠ صحفيـا وعامـال يف مجـال 
اإلعـالم ابتـداء مـن ٢٠١٥ وحتـى نهايـة ٢٠٢١.

وصنفـت منظمة ”مراسـلون بال حـدود“ مؤخرا، 
اليمن ثالث أخطـر بلد يف العالم للصحفيني.  وجاء 
اليمن ثالثا بعد املكسـيك وأفغانستان اللتني احتلتا 
املرتبتني األوىل والثانيـة من حيث املخاطر املحدقة 

بعمـل الصحفيـني.

القاهرة/متابعـة الـزوراء:
 طالب رئيس املجلس األعىل لإلعالم يف مرص، كرم جرب، اإلعالم يف 

بـالده برفـع الـروح املعنويـة للمرصيـني.
واسـتحرض جرب، خـالل اجتماع لجنة الثقافـة واإلعالم بمجلس 
الشـيوخ، خطط التنمية ”غري املسـبوقة“ التي تشـهدها الدولة 
املرصية، مشـريا إىل أنه عىل اإلعالم أن يقوم برفع الروح املعنوية 
للمرصيني من خالل اإلشـارة إىل الكم الهائل من املرشوعات التي 

تفتتحهـا الدولـة ضمـن خطـة ”مـرص٢٠٣٠“.
وأكـد جـرب أن مرص دولـة كبرية واإلعـالم له دور كبـري، خاصة 
عـىل مسـتوى نرش ثقافـة التفاؤل بـني الناس، يف ضـوء ما يتم 
مـن جهود تنموية بمختلـف املحافظات املرصية من أجل الحياة 
الكريمة، مشـريا إىل أن بث التفاؤل يكون من خالل الترصيحات 

الحقيقيـة وليـس باألحـالم الورديـة.
وأكـد جـرب أن الرئيس عبدالفتاح السـييس ال يطلـق ترصيحات 
ورديـة، ولكنه يتحـدث دائما بالحقائـق واألرقام يف ضوء خطط 
التنمية التي تتم عىل أرض الواقع، فال يتم اإلعالن عن املرشوعات 
إال مـع االفتتـاح، وقد شـاهدنا جميعا ما حـدث من مرشوعات 
تنمويـة غري مسـبوقة بالصعيد خالل االفتتاحـات التي قام بها 

السـييس األسـبوع املايض.
ويحرص السـييس يف كل مناسـبة عىل تأكيـد أهمية دور اإلعالم 
املرصي يف ”تقديـم الصورة الحقيقية عن الوطن ويف رفع الروح 
املعنوية للمواطن“.وسـبق أن وجه السـييس رسـالة لإلعالميني 
مطالبـا إياهـم بالتحقق مما يذيعونـه ويقولونه. وقال ”اإلعالم 
عليـه دور كبـري، واإلعالمـي يجـب أن يفهم ما تقوم بـه الدولة 

إليصاله إىل املواطن البسـيط بلغة يفهمهـا“، متابعا ”لو وصلت 
املعلومـة غلـط املواطـن هيجيله إحبـاط“.ويف حـوار تلفزيوني 
آخر، قال السييس إن ”مرشوع قناة السويس كان يهدف إىل رفع 

الروح املعنوية للشـعب املرصي“.
وقـال الرئيس املرصي، يف ترصيحات أخرى عىل اإلعالم، أن يلقي 
الضـوء عىل اإلنجازات التي تحدث يف الدولة، كي يطمنئ الشـعب 

ويعلـم أن هنـاك غـدا أفضـل.
وقالـت اإلعالمية، بسـمة وهبة، يف برنامجهـا ”٩٠ دقيقة“ عىل 
قناة املحـور، نوفمرب املايض إن ”التفاؤل واألمـل يفتحان أبواب 

الصحة والسـعادة أمام املرصيني“.
ويف الثامن والعرشين من ديسـمرب املايض، قالت اإلعالمية إيمان 
عزالديـن، مقدمة برنامج ”السـتات ميعرفـوش يكدبوا“، الذي 
يتـم بثـه عىل قنـاة ”يس.بـي.يس“: ”إن مـن تابع الصـور التي 
التقطـت للرئيـس خالل تفقده كورنيش أسـوان، مـع األطفال 
وأهل النوبة، سـيجد أن الصـور ملونة وكان بهـا ألوان ال يراها 
سـوى املرصيني، وبالتأكيد العالم كله يرى هذا األمر“. وأضافت 
اإلعالمية أن ”ألـوان الصور كانت مليئة بالحيـاة وألوان البهجة 
واألمل والتفاؤل“.ولم يقترص األمر عىل برامج ”التوك شـو“، بل 
تعداهـا إىل اإلعالم ككل. ونرشت صحيفة ”الدسـتور“ يف الحادي 
والثالثـني مـن ديسـمرب املايض ضمـن ملفاتهـا الخاصـة ملفاً 
بعنـوان ”تفاءلوا بالخري تجدوه.. بشـائر العام الجديد ٢٠٢٢“. 
ونـرشت صحيفة ”األهرام“ ملفا خاصا بعنوان ”حصاد ٢٠٢١.. 
عـام يف عرص اإلنجاز واإلعجاز“.ويف األول مـن يناير نرش املوقع 
اإللكرتونـي ”البوابة“ مقاال بعنوان ”تفاءلوا تفاءلوا“.وال يفّوت 

الرئيـس املرصي أي فرصـة للتأكيد عىل دور اإلعـالم والدراما يف 
التوعيـة، مشـريا إىل أن الدراما واإلعالم لهمـا دور كبري يف توعية 
املواطنني. وقال السييس يف ترصيحات سابقة إن الدراما املرصية 
تلعب دورا مهما يف تشـكيل وعـي املرصيني. وأضاف أن ”الدراما 
قادرة عىل ترجمة الواقع بشـكل كبري، كمـا أنها أكثر تأثريا عىل 
الجمهـور ووعيه“.وتعتـرب دوائـر القـرار اإلعـالم باإلضافة إىل 
الدرامـا التلفزيونية والسـينمائية أهم أسـلحة القوى الشـاملة 
للدولـة املرصية، وإحـدى أذرع القـوى الناعمة للدولة، بسـبب 
تأثريها الكبري يف قطاعات واسـعة من الجماهري، فتأثري فيلم أو 
مسلسـل ناجح عىل عقول املتلقني، يفوق تأثري املئات من الكتب 

واملحـارضات. 
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باريس/أ.ف.ب:
أعلنـت منصـة «تويرت» أنها أغلقـت نهائياً أحد حسـابات النائبة الجمهوريـة، مارجوري 
تايلور غرين، وذلك عىل خلفية انتهاك قواعد الشـبكة االجتماعية حول املعلومات املتعلقة 
بالوباء.وأغلقت الشبكة االجتماعية حساب النائبة الشخيص mtgreenee الذي قامت فيه 
املؤيدة للرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب، بإطالق العديد من املعلومات املضللة بشأن 
اللقاحات املضادة لفريوس كورونا.لكن غرين، التي دافعت عن ترامب ومزاعمه غري املثبتة 
بأن الديمقراطيني رسقوا انتخابات العام ٢٠٢٠ الرئاسية، ال تزال تحتفظ بحسابها املتعلق 

بكونها عضوًا يف مجلس النواب RepMTG والذي كانت تستخدمه بشكل أقل حتى اآلن.
ولم تحدد الشبكة االجتماعية التغريدة التي تم تعليق الحساب عىل أثرها، لكنها أشارت يف 

بيان إىل «نظام العقوبات» التدريجي الذي يعلق الحساب بعد عدة انتهاكات.
ويف آب/أغسـطس، تم حجب حسـاب النائبة املثرية للجدل ملدة أسبوع ألنها نرشت تغريدة 

شددت فيها عىل «فشل» اللقاحات وعدم تمّكنها من كبح تفيش الفريوس.
ولفتت مرة أخرى، بدون أي أسـاس مسـند، إىل حصول «عدد كبري جداً من الوفيات بسبب 
اللقاح املضاد لكوفيد».وانتقدت غرين بشـدة، األحد، هـذا اإلجراء العقابي، وكتبت يف بيان 
أن تويرت «عدو ألمريكا وال يمكنه مواجهة الحقيقة». وأضافت: «ال بأس، سـُأظهر ألمريكا 
أننا لسـنا بحاجة إليهم».وحظرت تويرت حسـاب الرئيس السابق دونالد ترامب ألنه شّجع 
حشداً من أنصاره عىل اقتحام مقر الكابيتول، أثناء جلسة املصادقة عىل فوز جو بايدن يف 

االنتخابات الرئاسية يف السادس من كانون الثاني/يناير.

هونغ كونغ/ متابعة الزوراء:
قالت الرئيسـة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري الم، امس 
الثالثاء، إّن إغالق وسـائل اإلعـالم يف املدينة «ال يعكس 
وضـع حريـة الصحافة يف هونـغ كونـغ، ألّن القرارات 
اتخذت من قبل وسائل اإلعالم ذاتها».وتأتي ترصيحات 
الم بعـد نحـو أسـبوع مـن اعتقال السـلطات سـبعة 
أشـخاص يعملون يف موقع «سـتاند نيـوز» اإلخباري 
املؤيـد للديمقراطية بتهمة «إثـارة الفتنة»، حيث أعلن 
املوقع وقف عملياته.وعقب إغالق موقع «ستاند نيوز»، 
أعلن موقع آخر، هو «سيتيزن نيوز»، أنه سيتوقف عن 
العمل.وقالـت، الم يف مؤتمر صحايف: «لم نقم بأي يشء 
تجاه أي من وسـائل اإلعالم. ولم تمـس وكاالت إنفاذ 

القانـون أياً منها». وأضافـت: «لكن يف حال قررت التوقف عن العمـل بدافع من مخاوفها 
الخاصـة... أعتقد أّن هـذا ليس باألمر غري املألوف... فسـلطات هونغ كونغ ال تسـعى إىل 
قمع حريـة الصحافة».وأكدت الم عىل التزام حكومة هونغ كونغ بسـيادة القانون، وأنها 
عندما تولت منصبها للمرة األوىل، سمحت للمواقع اإلخبارية بحضور املؤتمرات الصحافية 
الحكوميـة والتقـت بجمعية الصحافيني يف هونـغ كونغ.وأضافت: «طاملـا أّن هذه املنافذ 
اإلخباريـة لم تتـورط يف أعمال غري قانونية، فيمكنها االسـتمرار يف نقـل األخبار يف هونغ 
كونغ».وأوضحت الم أّن عدد املواقع اإلخبارية املسـجلة يف املدينة ارتفع بنسبة ٥٫٤٪، فيما 
زادت املواقع اإلخبارية األجنبية بنسـبة ٩٫٤٪ عقب سـن قانون األمن القومي يف املدينة يف 
يونيو/حزيـران ٢٠٢٠.وأكدت: «لذلك ال يمكنك القول إّن حرية الصحافة تقوضت بسـبب 
إغالق وسـيلتي إعالم».ُيشـار إىل أنه عقب دخـول القانون األمني حيـز التنفيذ تم اعتقال 
أكثـر من مائة شـخص، بينهم العديد من الناشـطني املؤيديـن للديمقراطية، باإلضافة إىل 
بعض الصحافيني الذين عملوا سـابقاً يف جريدتي «آبل دييل» و»سـتاند نيوز» التي توقفت 

عن العمل اآلن.
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همـوم  يحملـن  العراقيـات  الفنانـات 
وطنهـن من خالل لوحاتهـن التي حملت 
عـىل قماشـها نفائس من طـراز يثري بك 
حماسـة املتابعـة ولهن تاريـخ عميق يف 
لتاريخهـن  تركـن  العراقـي..  التشـكيل 
سـجال حافال مـن االعمال الفنيـة املهمة 
رغم البدايـات املتأخرة لظهور الجماعات 
يف الوطـن، تألقـن ومـا زلن يثابـرن بأن 
يضعن بصمات مؤثرة يف التشـكيل، ومن 
بني الفنانات املثابرات الفنانة التشـكيلية 

باسـمة محمود العبيدي.  
متفرغـة لدراسـة التشـكيل .. وتميل اىل 
املدرسـة التجريديـة التعبرييـة.. والفـن 
مبـدع  االنسـان  بـأن  تؤمـن  الرقمـي.. 
بطبيعتـه وعليـه مسـؤولية ودور فعـال 
باملجتمع، والبد ان يكـون مبدعا ومنتجا 

ولـو مـن موقعـه وتطويـر املجتمـع ..
هـذا هو املدخل الذهبي الذي نصل منه اىل 

ذهنيـة املبـدع والخـالق. 
باسـمة محمود فنانة متقـدة دائما نرى 
ذلك مـن خـالل اعمالها.. تمتلـك خصاالً 
وبصمـة متفـردة رغم وضوح االسـلوب 
املتغـري باسـتمرار وهو ما يميـز الفنانة 
بنـاء   .. الفنانـات  مـن  االخريـات  عـن 
الشـخصية الفنية يحتـاج اىل ثقافة فنية 
واطـالع دؤوب وممارسـة حثيثة إلظهار 
معالـم التقنيات التـي تقودها نحو تغيري 
مالمح تضاريـس اعمالها عىل القماش.. 

اجتهادهـا بفتـح مجموعـة كبـرية مـن 
السوشـيل ميديـا  الفنيـة عـىل  العوالـم 
يجعلهـا تتحمـل مسـؤولية كبـرية.. فن 
الرسـم هـو نتاج فـردي وعندمـا يتحرك 
باتجـاه االخـر يقتـيض االمر املشـاركة 
وهذا ما ظهر من خالل نوافذ اعالمية لها 

مثل مجلة رؤى التشـكيلية .
مكانان تشـتغل بهمـا الفنانة باسـمة.. 
املكان االول سـطح اللوحـة وتأثري املادة 
الخـام عليه مثل الزيـت واالكرليك وربما 
مواد اخرى تضيفهـا لالكتمال.. الدالالت 
والرمـوز تتبني بـني تضاريس هذه املادة 
او تلـك الحتفاظها بظالل مشـفرة تخبئ 

أبعـادا كثرية مـن املضامـني، واملضامني 
هنا مفردات حية تحاكي واقعنا املشـتبك 
بـني  متذبذبـة  او  متغـرية  بإرهاصـات 
السياسـة وتأثريهـا عـىل املجتمـع وبني 

املعتقدات وترسيب الجهل مـن خاللهـا . 
فنانة تؤكد حضور عملها الفني الذي تبثه 
عىل جدران املشـاركات او عـىل صفحتها 
الخاصـة وكذلك يف املواقـع االلكرتونية.. 
فهي مصممة اوال وتعمل عىل الحاسـوب 
كمعلمـة لذلك يغمرها شـعور بـأن الفن 
الرقمـي هـو فـن مهـم جـدا لتوريـده 
للمتلقـي حتـى ان كان العمـل عبارة عن 
الحواسـيب..  شاشـات  تعرضـه  ضـوء 

وربمـا يتحقق لو اجتهدنـا بطباعته عىل 
القمـاش.. يف اعمالها الرقمية بني الحرف 
الجميلـة  ومنحنياتـه  وتأثـريه  العربـي 

واالنيقـة تقـول:
يل عـدة تجـارب رقميـة فهو فـن جميل 
أحببته كونه له صلـة بعميل <التصميم> 
وحاولـت ترجمـة احاسـييس ونقلهـا اىل 
املتلقـي واملسـاهمة يف إظهارها للمتذوق 

الرقمـي ..
تضيـف الحـرف العربـي ألعمالهـا لتزيد 
جمالية اشـكال لوحاتها بعدا او طابعا ذا 

مسـاحة موروثة لعراقتها العربية.
ومن اسـاليبها الحديثة التـي تميزت بها 
الفنانة تقـول أيضا: الدمـج كان عنرصا 
مهمـا يميـز أعمـايل فتناولـت مواضيـع 
تعرب عن الحرية والحياة واالمل واالحالم، 

ومعاناة املرأة واالنسـان...
يبدو ان الفنانة باسـمة محمود تشـتغل 
والفنـون  الرقمـي  الفـن  ببصمتـني 
التشـكيلية وهذا يزدها تألقا ونجومية  .. 
الفنانة من خـالل تجربتها تجـد ايمانها 
مهمـة  وقضايـا  أساسـية  بمواضيـع 
لكونهـا امـرأة تهـم بأنوثتهـا وكينونتها 
وتؤمن بأن لوحتها هي جواز سـفرها اىل 
املتلقـي، ويجب ان تحمل طابعـا جماليا 
بالدرجـة االوىل يتفاعـل معها أي انسـان 
وال تبقى غري مقروءة بل يجب ان يقرأها 
الجميع كل حسـب اختصاصه وتوجهاته 

الفكريـة

لدعـم  تشـكيلية  رؤى  ملتقـى  رئيسـة 
املواهـب ورئيسـة مجلة رؤى تشـكيلية 
ثقافيـة االلكرتونيـة.. وهـذا انتماء اخر 

مما يضفي عىل اعمالها انتشـارا مهما.
تميل اىل املدرسـة التجريديـة التجريبية.. 
ومن الواضح تماما انها مجربة فالتجريد 
مصنـع كبري للتجـارب يدعـم قولها انها 
مشـاركة فاعلـة يف املعارض التشـكيلية 
املشـرتكة أو ربمـا التفاعليـة مـن خالل 
السوشال ميديا، وهذه املشاركات انتجت 
جوائـز عديدة تثمينا للمشـاركة والجدية 

للوصـول اىل املبتغـى.
كذلـك هي تدعم املواهب الجديدة لكسـب 
جيـل واع ينـرش الفـن املبكـر يف اولياتـه 
النتقالـة جديـدة مسـتقبلية وهـذا ايضا 

يزيدها ضوءا عىل االنتشـار..
بدأت متأخرة بممارسـة الرسـم والبحث 
ودراسـة  بالرسـم  ملوهبتهـا  والتطويـر 
التشـكيل لحبها وشـغفها ( كمـا تقول) 
لنجاحـي  قويـا  دافعـا  كان  بالرسـم 
املستمر، وكان تحديا كبريا يل بأن امارس 
الفن التشكييل يف الوقت ذاته فقد تحديت 
املحيطـة  املجتمـع  ضغوطـات  جميـع 
بالرجوع اىل دارسة التشكيل ذاتيا، وبدأت 

بإنتـاج االعمـال الفنيـة املميـزة.
يبقـى ان الفنانة تسـعى لرتويض العمل 
الفنـي بـني ما هـو منتٍم وغـري منتٍم بني 
التشـكيل والفن الرقمي إلقناع املتلقي أن 

الـكل يصـب يف إنـاء واحـد.

د.  سـيد شـعبان
كثـريون كتبـوا إبداعا يفوق الوصف؛ رسـموا لوحـات جميلة جاءت 
صورهـا مكتملة البنيان رائعة الطالء؛ منهم الروائيون وكتاب السـري 
وآخـرون نقدوا أو شـاغبوا بأقالمهـم؛ لكنها لعبة نزقـة قلما فاز يف 
شـوطها األخري أحد؛ فمن ألف فقد استهدف؛ الكتابة والرسد قرينان؛ 
فال يمكن للرسد إال أن يدون وإال كان حكيا شفاهيا؛ فألف ليلة وليلة 
وقصـص الشـطار والعياريـن والزير سـالم والظاهر بيربس وسـت 
الحسـن والجمـال، وضم إليها مأثورات األدب الشـعبي ممـا يتناقله 
النـاس يف ليايل السـمر أو تمضية الوقـت من ملل بعيـد عن الرسد يف 

إتقانـه وحبكـة صنعتـه.
يبحـث يف أدق الجزئيـات ويرتصدهـا حتـى يظفر بهـا؛ يف تثني أنثى 
أو رقصـة طائر بل نبـاح كلب ومواء هر؛ عبث صبـي يف أوراقه حتى 
ثائر يكتب عن رجال يف الشـمس؛ عوالم العزلة املائة وخريف الجنرال 
ومتاهـة األفعـى وزقـاق املـدق واسـمي أحمـر ولقيطة اسـتانبول 
والقاهرة الجديدة رسد يحتفي بمدن امللح وعوالم الدهشـة والغرابة.

الـرسد دليـل مدنية وقواعد منظمـة؛ يمايش التقنية يف خط سـريها، 
أما الشـفاهية فهي مخزون حكائي يتسـم بالغرائبية وال ينمط تحت 

إطـار وال يخضـع إال لطريقـة صاحبـه يف القـول.
 الـرسد مراقصـة الحـروف ومالعبة أسـنة األقالم حتى يأتـي بنيانه 
تمامـا عىل كل ما أحسـن؛ لذا كان أبـدع الكتاب من أتـى بجديد وإن 
زاوج بالقديم وبالجديد، تلك لعبة خطرة تسـتدعي الحرص واليقظة 
وإال جاء النسـيج متباعدة لحمته عن سـداه؛ فالكلمات والجمل آخذ 
بعضهـا بعناق بعض عىل حد قول عبد القاهر الجرجاني؛ بالفعل» إن 
مـن البيان لسـحرا»، قد يعجز الخطيب لسـانه من عي أو من حرص، 
فـإذا نطـق بانت خطيئتـه. أما السـارد فلعبته تلك قـد يمحو ويثبت 

تجويدا ومراجعة؛ يعانق عوالم بعيدة ويرسـم خيوطا متقاطعة.
الشـفاهية» الحكي» تراث شـعبي والرسد ممتلك خاص؛ تستطيع أن 
تقول إن شـخصيات السـارد أبنـاؤه وأحباؤه؛ ينقد بهـا ما يراه أو 

يحلـم معهـا بعالـم مغايـر.
 ولتلـك اللعبـة قواعد تحكم مسـار أحداثها؛ مراعـاة املقدس وتجنب 
األسـالك الشـائكة؛ بعـض السـاردين يخرتق أصـول اللعـب فيملح 
بالجنس أو السياسة أو الدين؛ تكمن براعته يف معالجة فنه يف مغافلة 

الرقيـب؛ يوظـف الرمـز وهـل يكـون الـرسد إال هـذا؟
لكل سـارد بعد سـمته الخاص ورمزه الذي يتكئ عليه؛ أي لعبة تلك 

التي صودرت مادتهـا وقـادت بعـض أربابهـا إىل األماكـن املعتمـة!
كل مـا تقع عليه العني أو تلمسـه اليد بل ما يجـول يف الخاطر يصلح 

أن يكـون رسدا رشط فنيـة املتابعـة.
حـني نظرت يف األرض وجدت الغربان تبحث يف األرض؛ يجري وراءها 
كلبنـا األبيض؛ سـتة فرئان يف ظلمة العشـاء، وقف القـط كامنا لها؛ 
تصعد وتقفز حتى أنشـب فيهـا الجرو أنيابه، غريـزة البقاء تماثلها 

موهبـة الـرسد.
أال تصلـح هـذه ملوضـوع مـا؟

امـرأة تسـتعطف املارة عىل رضيـع ال يكرب؛ هل هو وليدهـا أم لعلها 
اقتنصتـه من بـني ثديي أمه؛ ربما ابتاعته من فتـاة ليل؛ يخرج- كما 

يرسد القلم- برشا غري سـوي!
وطرافـة اللعبـة أنهـا التعاد مـرة ثانيـة؛ فروائع األعمـال صارت إىل 
املحال؛ يصعب تصويرها؛ فالتناص هنا باهت أشـبه بفعل اللصوص؛ 
نختزن أبجدية آبائنا فندون بها؛ كل ما تشاهده من أوراق يف معارض 

الكتـاب أو ما تخرجه املطابع لعب بالحروف وخلط بينهـا يف براعـة.
الرسد لعبة تحتفي باملكر؛ وتتدثر بالدهاء، حني ذاك يكون أروع الرسد 

أدقـه، تحتـاج أن تقـف طويال أمام بالغـة الجاحـظ؛ إذا كان املتنبي 
يهندس شـعره فإنه أي الجاحـظ يراقص حروفـه يف معابثة محببة 
فيكتـب عن العميـان واملجذومـني وأهل الـربص والباعـة وأصحاب 
الحوانيت؛ سـطر ولم نعرفه خطيبا يضارع قس بن ساعدة؛ لكل فنه 

وطريقتـه يف أداء مـا امتـاز بـه.
صنعـة تحتـاج براعـة وقـراءة واسـتذكارا؛ املتعجلون كتابة أشـبه 
بلصـوص تحتـوش كل مـا وصـل إىل أياديهـا؛ ثمة قـراء نهمون غري 
أن األجـدى هـم مـن يرتيثـون فيفرسون ما بـني السـطور وما وراء 

الحجـب!
غـري أن الرسد الـذي يتـوارى كثريا مرهـق معنت؛ لكل عـرص مادته 
املكتوبـة يف زمـن التبسـط واالسـرتخاء تكـون الجمـل الطويلة ذات 
الكنايات التقليديـة؛ ثمت انظر عرصنا وتقلباته وتغرياته تجد رسده 

قصـري الجمـل تغلـب فيـه الرمزيـة.
إنـه ال يعنـى بالتجويـد يف عمومه؛ ثقافـة الصحف وقـراء صفحات 

التواصـل االجتماعـي ال تصنـع عقـادا وال مازنيـا.

www.alzawraapaper.com

ثقافية

 Òâœb„

äÏé@ã«bíÎ@á”b„@@O@ÚÓ�«@Ôó”

@HêÓ„ÎÜcI@äÏè€a@ã«bì€a
üäb»�flÎ@áÌ˚�fl@µi

إّن االختالف حول شـعر ”أدونيس“ بني النّقاد أخذ شـكل رصاٍع 
وخصومـاٍت بني أنصار مؤّيدين ومعارضـني يّدعي كّل فريق أّن 
نقـده موضوعّي، غـري أّن ذلك الّنقـد، يف أكثره، يبدو ُمفلِسـاً يف 
أغلب األحيان، يطغى عليه تغليب الّذاتّي عىل املوضوعّي، كلٌّ من 
هذين الفريقني أنتج نقداً طبقاً ملقاييسـه، فرّكبت له وملرشوعه 
الّنقدّي والّشـعرّي صـورًة ُمعّينًة توافـق املرجعّيات التي تصدر 
عنها، ويمكن أن نصل إىل نتيجة مفادها: غياب الّدراسة الّنقدّية 
الخالّقـة التـي تعمل عـىل اسـكتناه خبايـا الخطاب الّشـعرّي 

األدونيّيس والكشف عن املحجوب فيه.
لقد حاول بعض النّقاد قرس خطابه اإليديولوجّي عىل الّنصوص 
الّشـعرّية األدونيسـّية؛ بمعنى أّن فكر الّناقـد اإليديولوجّي كان 
يفرض منطقه عىل الّنّص، وبالّتايل عىل فهمه وتحليله وتأويله، 
وحـاول بعضهـم اآلخر تطبيـق إجراءاتهم الّنقدّيـة وقرس هذه 
اإلجـراءات عىل بعـض هذه الّنصوص، عىل الرغـم من أّن الّنّص 

األدونيّيس يحتمل الكثري من الّدالالت واالحتماالت.
تجدر اإلشـارة إىل أّن بعض الّدراسـات الّنقدّية كانت تخرج من 
نقدهـا الّنـّص إىل نقد املبـدع، ولم تكـن ُمحايـدًة يف نقدها، أي 
أّنها كانت تجـايف الّنظرة املوضوعّية يف أثنـاء نقدها، وتجاوزت 
االهتمام بالّنّص وظروف والدته إىل العناية بالّنّص ذاته، بوصفه 
موضوعـاً للّدراسـة، ثـّم تفكيـك عنـارصه وفحـص ُمكوِّناته، 

وخرجوا بعملّية إنتاج معرفة علمّية بالّنّص.
ومما الشـّك فيـه أّن الّنـّص غابٌة مـن املعانـي، وال يمكن ألحد 
االّدعاء أّن لنّص ”أدونيس“ معنى واحداً أو وحيداً، واألمر الّثابت 
الـذي ُيجمع عليـه أغلب الّنّقاد هـو النهائّية املعنـى يف الّنّص ـ 
والّنـّص األدونيـّيس خاّصـًة ـ وال نغايل إذا وصفنـاه بأّنه (كون 
مـن الّدالالت واملعاني)، ولم يعد ُمهّماً قصدّية املؤلّف؛ ألّن الّنقد، 
أساساً، ال يتعامل مع املقاصد والّنوايا، فالّنوايا مجالها األخالق 

واإليديولوجيا ال الّنقد.
وال يغيـب عـن الذهـن أّن الّناقـَد ابـُن اللّحظة التـي ينتج فيها 
دراسـته الّنقدّية، قد ال يرىض ـ هو نفسـه ـ عن دراسـته التي 
قام بها بعد سـنوات عّدة، ورّبما تكون تلك الّدراسة رؤية نقدّية 
تعّرب عن الرّاهن يف تلك اللّحظة، والسـّيما أّن املوضوعّية العلمّية 
تقتيض االعرتاف أّن ال أحَد يّدعي امتالك حقيقة الّنّص، لكّنه، يف 
نهاية املطاف، يقـّدم قراءة نقدّية لهذا الّنّص، ويقوم بإجراءات 
نقدّيـة، منطلقاً من نقطة ارتكاز وليدة اللّحظة التي يقوم فيها 

بإنتاج قراءة نّص ما.

ايـاد    خضـري 

القـاص شـوقي كريم حسـن يمتاز بقـوة التعبري 

وداللة الرتميز، المس بحرفية عالية ثيمة الفحولة 

عنـد الرجـل الرشقي، ممـا جعل الجنـس يف قصة 

خـارصة القنفـذ أهـم مكونـات الرسد مسـتذكراً 

املطرب داخل حسـن واملطرب جبار ونيسة بغواية 

الجنـس يف القصـة .

إن القـراءة النقدية عملية تحليل وتفسـري لخبايا 

النصوص وإظهار مواطن القـوة والجمال وكذلك 

مواطن الضعف يف النـص، هكذا يكون النقد مهماً 

للكاتـب والقـارئ. 

القصة تحكي عن شخصية ( واجد املحسن )  الذي 

اسـتيقظ من نومه لـم يمارس ليلتـه التي خطط 

لهـا، اتجـه اىل دكان ( صليوة الجمـار ) القواد (( 

وحني يـدق جرس الرغبـة واالشـتهاء ، يمد واجد 

يده اىل جيب دشداشته ، ليخرج املقسوم ، ويضعه 

عـىل املنضدة العتيقة ، يقـول : هاتها ايها العارف 

بإرسار االنتشـاء ، يضحك صليوة ، يضحك بصدق 

ومـودة ال يمكن تكذيبهمـا ، يضع عىل املنضدة ما 

يرغب بـه واحد وبرسعـة ماهرة ، يسـحب املبلغ 

اليه ، يقول واجد : اريدها سـهرة صباحية .))

القـاص شـوقي كريـم حسـن ابـدع يف ترشيـح 

شـخوص القصة ودواخلهم، بل تعداها اىل أشرتاك 

القارئ يف الرسد، بشكل واقعي قريب من الحقيقة 

قصـة مفعمـة بالذكريـات .

(( ينظـره صليوة ، بحسـد وتمني ، كان يحلم هو 

االخـر ، بان يغلـق دكانه ، ويـرسح حيث ضاعت 

سـنوات عمره ، مع جنون جبار ونيسـه، الذي ال 

يجيد سـوى اطالق سـهام تصيب االفئـدة مقتالً ، 

لكنـه يختفي عند مرقـد الرغبات ، يهز واجد الذي 

يعـرف ما راحـت اليه روح صليوة وهفت ، راسـه 

ملرات عدة ، ويبتعد عىل عجل وكأنه اكتشف كنزاً ، 

تغفوا مواجعه الثمالة ، لكنها تسـتيقظ فزعة عند 

اول آهات بن حسـن ، املصحوبـة ببحات حنجرة ، 

مـا حـوت الديـرة مثلهـا.))

القـاص عكس نفسـية املواطن العراقـي يف تقبله 

لألغاني واالسـتمتاع بها لقتل امللل يف الحياة اململة 

الراكدة، والعمل املتعب والعالقات بني االشـخاص، 

وتطرق القاص اىل أقذر مهمة بالتاريخ االنسـاني 

والتـي تتضمـن الدعارة، ممارسـة الجنس مقابل 

املـال .

حبيبته حسـنة تهجره، يبقى يلوج باسـتذكارها 

ينظـر اىل املـرأة ويكلم نفسـه ويبصق عىل الذي ال 

يعرفه !!يبحـث عن منقذ للفرار، رصخ االخر ماذا 

لو رجعت اليك حسـنة؟

((يسـتيقظ ( واجـد املحسـن ) عىل غـري عادته ، 

مرعوبـاً ، يتقـيء لواعـج ذكورته ، مـذ غادرت ( 

حسـنه مجمـان ) فـراش مقاصده ، وهـو يلوب 

نابحـاً ، مثل كلـب أجرب ، يطوي وحدتـه النازفة 

، ليضعها تحت وسـادته ، املوشـات بروائح املسك 

والزعفران، يشم العطر صارخاً لم ترتكني احالمي 

تجـف للمـوت ؟!!)) 

 الفقـر هو الدافع اىل ارتـكاب العهر يف املجتمعات 

الفقـرية القاص شـوقي كريم حسـن لـه القدرة 

بدويـن االحـداث.   

القصـة خارصة القنفذ تحمل يف طياتها ابداع فني 

ورؤيـة سوسـيولوجيا (اجتماعيـة وثقافية) عن 

وضع االنسان .. عن الحرمان والتعسف واالحباط 

واليأس يف حاالت انكسـار مؤملة تصيب االنسـان ، 

لوعة وحزن عميق يعكس سـلباً عىل الحياة .

القصة تنطوي عـىل مضمون أخالقي وهو املغزى 

يف القصة تحمل سـيميائية الحرب من خالل مقتل 

(نوري االبراهيم ) النتيجة كانت حزينة اشـتغلت 

التأويالت عن موت محسن الواجد قسم قال انتحر 

وآخر قال قتل بطلقة طائشـة .

(( حـاول واجد النهوض ، حاول االتكاء اىل الجدار 

، لكن أزيزاً مكتوماً مر مرسعاً ليسقط عند الوجع 

الذي تسـكنه ( حسـنة مجمان). 

قيـل : .. أو مـات؟

قيـل ...اومـا ... تتتتـت؟

قـال ( واجـد املحسـن ) قبـل ان يلفـظ انفاسـه 

االخرية .. سـود تلـك الليايل التي يراد لهـا الهيمنة 

عـىل مـا تبقـى مـن حيـاة ))

إذا  أشـواك  امللمـس،  خشـنة  القنفـذ،  خـارصة 

المسـتها تدمي الكف وأطـراف االصابـع، القنفذ 

عندما ينتف ريشـه يموت، تعيـش القنافذ مفردة 

خاصة يف الليل، فهي تنام بمفردها، القصة تحمل 

رمزيـة عالية هذا حال ( واجد املحسـن ) بعد فقد 

حبيبته ( حسـنة مجمان ) يبقى وحيدا حاله حال 

القنفـذ .

القـاص شـوقي كريـم حسـن موسـوعي يحمل 

ثقافة عالية تدوين االحداث ومسـار تفاعلها يشد 

القـارئ، أحيانـاً تكـون قصصه مؤملـة من خالل 

االشـخاص املعدمني الذيـن يصارعـون صعوبات 

الحيـاة، واحيانـاً تكـون مفرحـة تحمـل أنغـام 

الذكريـات الجميلـة.

مقبض الباب 
الذي مسكته يدِك يف آخِر زيارٍة لبيتنا،

صاَر شجرًة عاليًة 
تأوي إليها أرساُب حنيني

يف كل مغيب..!!
_____

مولع جداً بالنظِر للغيوِم
وتروق يل فكرة 

أن أرافَق غيمًة، لكن كيف السبيل لذلك ؟ 
فأنا ال أملك غري القفز والركض

وتلويحة قلب،
وهي ُتجيد فن االختفاء ...!!

_____
أتمدُد عىل رسيِر الوقت

أحُك رأَس الضجِر وأحدُق يف سقِف األيام،
 أرى أشكاالً هندسيًة وندوباً 

وجثثاً ألحالٍم ميته
لن تستطع النفاذ اىل السماِء..

______
مروا رسيعاً

من خاليل،
منهم من أحدث ثقباً يف رأيس وخرج من خاللِه

منهم َمن مَر
من بني أصابع يدي اليمنى 

وقسم كبري منهم
فتح دروباً فرعية

يف قلبي، 
ساروا كقافلِة نمٍل وخرجوا

واحداً تلو اآلخر
من جسدي..!!

____
من يقنَع املوج

إن صدَر الضفِة ممزٌق؟
وإنها سئمت احتضانه البارد..!!!

______
ال أحد ينتبه

ملوتك وأنت تميش وأنت تضحك وانت تتكلم، 
وأنت تضُع ساقاً عىل ساٍق

تنظُر للعالِم نظرة وداع وتبتسم.
_______

نكتب أسماءنا 
عىل الطني فيمحوها اليباس،

نكتبها عىل زجاج السيارات
فيزيلها املطر،

نكتبها عىل جذوع األشجار
فيقّطعها الحطاب،

تكتبنا املقابُر شواهداً
وترتكنا وجبًة دائمًة لسياط الشمس ..!!
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مهمـا علت وترية الحب والعشـق بني أي 
اثنـني، فالبـد أن يعرتض بعـض الخالف 
والحـزن طريقهما كموجـة عابرة تعتيل 

بحر حبهما.
فتعايل معنا لنتصفح قليـًال ذهن الرجل، 
وكيـف يمكنـِك أن تتعاميل معـه يف حال 

الخصام.
بدايـة إذا كانت املشـكلة تخص الغرية أو 
التقدير الذاتي فاحـذري أنِت يف موقف ال 
يقبل التربيـرات، يجب توضيـح الصورة 
بشكل حسن دون أن تشعريه باستهانتِك 
باملوقـف.. فقـط دعيـه يستشـعر عدم 
تعمـدِك ما استشـعره وتوضيح مقصدِك 
األسـايس، ثـم دعيـه يتقبل الفكـرة، وال 
أو انتظـار  تسـتمري يف الضغـط عليـه 
النتيجـة الفوريـة. أما إذا كانت املشـكلة 
بعيـدة عـن الكرامـة، أو عـن طبيعتـه 
الذكوريـة ومسـاس مكانتـه يف العالقـة 

فإليِك بعض النصائح املهمة:
-1 احذري من أن تقومي بإعداد مفاجأة 
له وتتوقعي تقبله األمر ونسيان املشكلة؛ 
حتـى ال تصطدمـي بالواقـع املختلف، ال 
تتنـايس أّن طبيعـة الرجـل ليسـت مثـل 
طبيعتِك وذلك ليس لنقص لديِك، أو زيادة 
لديـه.. هـي الفطرة املختلفـة أوالً قومي 
باملناقشـة حـول األمـر، وتقبـيل خطأِك 
واعتـذري عنـه، ثـم امحي آثار املشـكلة 

بمفاجأة لطيفة.

-2 إيـاِك أن تبدئي بتذكر مشـاكل مضت 
وتـرددي عبـارات: أنِت أيضـاً فعلت كذا، 
أو كـذا إال إذا كانت لالسـتعانة بتوضيح 
املوقف، أو االستدالل عىل إمكانية حدوثه، 
فهـو لن يتقبل فكرة املسـاواة خاصة إذا 

كان يستشـعر اإلهانـة، أو عـدم التقبـل 
منِك.

-3 حتى يف أشـد املشـكالت إيـاِك ثم إياِك 
أن تفقـدي أنوثتـِك، صوتـِك املنخفـض، 
وتستعييض عنه بنربة قوية غري صارخة 

أو ذكورية، فدون أن يشعر الرجل إذا وجد 
منـِك هذا فلن يستشـعر إال أّن مثلِك مثله 
ذكر لذكر، واتركي باقي املوقف لذاكرتِك.

-4 اسـتبديل بالـردود املسـتفزة كلمـاٍت 
لطيفـًة، وإذا أردِت التعديـل فليكـن بعد 

تقبـل الفكـرة؛ فكم من ناصح بالشـكل 
الخاطئ أدى إىل عدم استشـعار املنصوح 

بالذنب لسوء طريقته.
-5 ال تتوقعي رد فعل معيناً، ثم تتفاجئي 
بالعكس فتعاقبيـه عىل ذلك كتوقع تقبل 
اعتـذارِك، أو تقبل موقفِك، وال تتنايس أّن 

طبيعة الرجل تختلف عنِك.
-6 إذا كان الخصام اسـتمر لفرتة أسبوع 
أو أكثـر فـال تنتظـري أن تعـود املياه إىل 
مجاريها فـوراً؛ فالرجل يحتـاج إىل فرتة 
يتأكـد فيهـا مـن قـرار الصلـح، فدعيه 

وتعاميل بهدوء وحذر.
-7 أيضـاً احريص عـىل أال تكوني مرهقة 
بكثـرة إلحاحِك حتى ال يعتـاد األمر أوالً، 
وال يرهـق ثانيـاً.. فالرجـل ال يحب املرأة 
اململة والتي تشعره أنها بدونه لن تكون... 
أخطأِت واعرتفِت واعتذرِت.. له أن يتقبل 

أو يرفض، وهذا لن يغريه إلحاحِك.
-8 تأكـدي أّن اعـرتاف الرجل بما يزعجه 
هو بمثابة اعرتافه بالضعف وليس باألمر 
الهـني، فحاويل أن تتعريف عـىل ما يزعجه 
من بني السطور، وال تنتظري أن يبوح به 

بشكل مبارش أثناء العتاب.
-9 اختاري الوقت املناسب فال يكن متعباً 
غـري قادر عـىل اسـتيعابِك، وال يف الكهف 
وهو (الوقت الخـاص بكل رجل ويختلف 
من شخص آلخر)؛ حتى ال يكون رد فعله 

معاكساً.
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انخفـاض الضغط ليس شـائعاً 
مثـل ارتفاعه، لكـن مضاعفاته 
الصحيـة ال تقل خطـورة.. ومن 
التعـب  الحالـة  أعـراض  أهـم 
وصعوبـة  والغثيـان  والدوخـة 
ال  النـاس  معظـم  التنفـس.. 
يعرفـون كيـف يترصفـون عند 
انخفـاض  التعامـل مـع حالـة 
الضغـط.. إليك أهم اإلسـعافات 

األولية:
االسـتلقاء: عند مواجهة الدوخة 
والـدوار، أو أيـة أعـراض أخرى 
النخفـاض ضغـط الـدم عليـك 
الظهر، وإغماض  االستلقاء عىل 
حتـى  دقائـق  لبضـع  العينـني 
تشـعر أن ضغط دمك قد عاد إىل 

مستويات طبيعية.
األمالح: هناك أكياس من األمالح 
والشوارد ينصح من يعانون من 
انخفاض ضغط الدم باصطحابها 
معهم.. أفرغ محتويات الكيس يف 

املاء حسب إرشادات االستخدام، 
وتنـاول هذه األمـالح عن طريق 
الفم.. إذا كنت مريضاً بالسكري 
قـم باختيـار نوعية أمـالح الفم 

الخالية من السكر.
املـاء: إذا لـم يكـن لديـك كيـس 
املـاء،  رشب  يمكنـك  األمـالح 
وُيفضـل إضافـة قليل مـن امللح 
إليـه.. يسـاعد الصوديـوم عـىل 
تحسـني ضغط الـدم املنخفض، 

واستعادة توازن السكر بالدم.

امللـح: يمكنك لعق بعـض امللح، 
أو تنـاول أطعمـة مملحـة حتى 

يستقر الضغط.
اعتبـارات: تأكد مـن عدم رشب 
أو أكل كميـة كبـرية مـن امللـح، 
ألنه قـد يـؤدي إىل ارتفاع ضغط 
الـدم.. عليك فحـص ضغط الدم 
بانتظام.. إذا كان ضغط الدم عند 
110/60 عليـك بمراجعة  معدل 
الطبيب للحصول عـىل تعليمات 

طبية للتعامل مع الحالة.

أليونـا  الطبيبـة،  قالـت 
غلوشـاكوفا: إن بعـض املـواد 
تسـاعد  أن  يمكـن  الغذائيـة 
عـىل  الحفـاظ  يف  اإلنسـان 
مناعـة عالية يف فرتة الشـتاء، 
ووفقاً لها، يشـري لون الفاكهة 
والخرضوات يف بعض األحيان، 
إىل املـواد املفيدة للجسـم التي 

تحتويها.
وأضافت الخبرية: ”عىل سـبيل 
اللـون األحمـر  املثـال، يعنـي 
الـذي يعمل  وجـود الاليكوبني 
كمضاد لألكسدة، أي أنه يمنع 
الجسـم: وهـو  االلتهابـات يف 
األحمـر  البطيـخ  يف  موجـود 
حـادة  والعنبيـة  والطماطـم 
الخباء (Cranberry)  والجريب 
والبنجـر  األحمـر،  فـروت 

والفجل“.
ويشري اللون الربتقايل إىل وجود 
كمية عالية من فيتامينات A و 
C، وهي موجود بكثرة يف الجزر 
والربتقـال واملانجـو والبطاطا 
الربتقـايل  والفلفـل  الحلـوة 

واملشمش.

وتتميز باللون األصفر، الخضار 
والفواكـه التـي تحتـوي عـىل 
نسبة عالية من فيتامينات A و 
B: الطماطم الصفراء والفلفل 

األصفر والليمون واألناناس.
أمـا اللون األخرض، عىل سـبيل 
املثال، يف الـربوكيل واألفوكادو، 
والتفـاح والخيـار، والكيـوي، 
فيعني وجـود اللوتني والحديد، 

والكالسيوم وحمض الفوليك.
”تحتـوي  الطبيبـة:  وقالـت 
األزرق  اللـون  ذات  املنتجـات 
مـادة  عـىل  واألرجوانـي 
والفالفونويـد  البوليفينـول 

مـن  تزيـد  والتـي  الحيـوي، 
للتأثـريات  الجسـم  مقاومـة 
البيئية الضارة، وتقوي األوعية 
الدمويـة، وتقلـل مـن اإلثـارة 
النـوم  وتحسـن  العاطفيـة، 

واملزاج والذاكرة. 
وتابعـت الطبيبـة: ”لكن يجب 
أن نتذكـر أن املناعـة القويـة 
تتوفـر ليـس فقـط بواسـطة 
النظام الغذائي املتوازن والغني 
بالفيتامينـات، بـل ومن خالل 
وراحـة  عمـل  نظـام  وضـع 
صحيـح، وكذلك نمـط الحياة 

الصحي بشكل عام“.
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يتمتع زيـت الغريب فروت برائحة 
حلوة ومنعشة وخفيفة وحمضية 
تعمل عىل تنشـيط الجسم والعقل 
عىل الفور وتنشيط الشعر والجلد، 
وهـي فاكهـة حمضيـات مغذيـة 
وغنية بمضادات األكسدة وتحتوي 

عىل العديد من الفوائد الطبية. 
وحصـل عـىل اسـمه مـن الكلمة 
Citrus Paradisi وهـو  الالتينيـة 
يتـم  فاكهـة منعشـة ومنشـطة 
اسـتخراج الزيت العطـري منها.. 
العطـري  الغريـب فـروت  وزيـت 
مضغـوط عـىل البـارد مـن قـرش 
الفاكهـة، ولونـه أصفـر وله قوام 

يشبه املاء.
ويجـب تمييز ذلك عـن زيت بذور 
الغريب فروت الذي يتم إنتاجه من 
داخل الثمرة، ويشيع استخدام كال 
الزيتـني األساسـيني يف العديد من 
منتجات الشـعر التجاريـة، عادة، 
يجـب عىل املسـتهلكني اسـتخدام 
6 أشـهر مـن  الزيـت يف غضـون 
االسـتخراج حيث تقل الفوائد بعد 

ذلك.
فوائد زيت الغريب فروت للشعر

شعر صحي:
يعـد تدليك الشـعر بزيـت الغريب 
لتعزيـز  سـهلة  طريقـة  فـروت 
صحة الشـعر وتمكني الشـعر من 
إعادة نموه. عـالوة عىل ذلك، فإنه 
يرتك الشـعر أكثـر ملعانـاً وبريقاً، 
بـدالً من ذلـك، يمكنك صنـع قناع 
شـعر منزيل عن طريق خلط بعض 
عصري الغريـب فروت الطـازج أو 
زيـت الغريب فروت األسـايس مع 

الربتقال والليمون واملريمية.
ضعـي القنـاع واتركيـه ملـدة 30 

دقيقة قبل غسـله. سيؤدي ذلك إىل 
تطهري فـروة الرأس بشـكل فعال 
وإضفـاء الحيويـة والحيوية عىل 

الشعر.
مزيل روائح الشعر:

بكميـة  بخاخـة  زجاجـة  املئـي 
قليلـة مـن املـاء وبعـض قطرات 
العطـري،  فـروت  الغريـب  زيـت 
وريش الشـعر وفروة الـرأس بهذا 
الخليط بعد غسل الشعر بالشامبو 
وتجفيفـه، ويـرتك الزيت الشـعر 

برائحة منعشة وحلوة.

منظف للشعر:
التحضـري  سـهل  املنظـف  هـذا 
سـينظف الشـعر ويزيل األوسـاخ 
واألمالح املرتاكمة والكلور، وصفة 
املطهـر تشـمل نصـف كـوب من 
املرشوبـات الغازيـة، ربـع كـوب 
عصـري غريب فـروت، ربـع كوب 
عصري برتقـال، ربع كـوب عصري 
ليمون وقطرتان من زيت املريمية 

(الستعادة الحيوية واللمعان). 
أضيفي جميع املكونات إىل زجاجة 
وريش  جيـداً  الشـعر  بلـيل  رذاذ. 
الشـعر  الخليـط عليـه، مشـطي 
واتركيـه ملـدة 5 دقائق، واغسـيل 
الشعر بالشـامبو والبلسم املعتاد، 
أسـبوعني  كل  العمليـة  وكـرري 
وللشـعر الجـاف والتالـف، قومي 

بإعادة التقليب كل ثالثة أسابيع.
يحارب قرشة الرأس:

يـوىص باسـتخدام زيـت الغريـب 
قـرشة  لعـالج  العطـري  فـروت 
الرأس وتعزيز نمو بصيالت الشعر 

الصحية.
تألق المع:

سـتضمن لـك بضـع قطـرات من 

األسـايس  فـروت  الغريـب  زيـت 
عنـد إضافته إىل زجاجة الشـامبو 

العادية شعراً المعاً وبراقاً.
مزيل تشابك الشعر:

هـو عبـارة عـن مزيـج مـن 2-3 
قطـرات من زيـت الغريـب فروت 
العطـري وقطرتني مـن الغلرسين 
وملعقة صغـرية من جـل الصبار 
ونصف لرت من املاء، عند رشها عىل 
الشـعر قبل االسـتحمام بالشعر، 

ستزيل التشابك من شعرك.
أداة نزع الشعر:

يمكـن أن يسـاعد عصـري الغريب 
فـروت عىل إزالة املـواد الكيميائية 
الشـعر  بصيـالت  حملـت  التـي 
بسـبب اسـتخدام مثبتات الشـعر 
واملـواد الهالمية والكريـم التي تم 

استخدامها عىل الشعر. 
بعـض  بتدليـك  ببسـاطة  قومـي 
عصـري الغريب فروت عىل الشـعر 
يتسـبب  ولـن  باملـاء،  واغسـليه 
العصري الطبيعي يف إتالف شـعرك 
وسـيرتك شـعرك ناعماً وحريرياً، 
ومن املعروف أيضاً أن الزيت يقيض 

عىل فروة الرأس الدهنية.
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 توصل األطباء إىل أن أقنعة الوجه 
القماشـية ال توفر حماية كافية 
ضد عـدوى (كورونا) وخصوصا 
بعد انتشـار متغـري (أوميكرون) 
ويـويص الخرباء بـرضورة ارتداء 

أقنعة طبية أقوى.
ويـدرك خـرباء الصحـة أن أنواع 
األقنعـة التـي يرتديهـا البعـض 
تلعـب دورا مبـارشا يف املسـاعدة 
عىل حمايتنا، ولكن بعض األطباء 
التـي  القمـاش  أقنعـة  شـبهوا 

منترشة  باتـت 
كـ(زينـة للوجـه) وغـري كافيـة 

للحماية.
وأوضحت الطبيبـة، لينا وين: أن 
هذه األقنعة ال مكان لها وعديمة 
الفائـدة يف ضـوء (أوميكـرون). 
أما بالنسـبة ملا تعتقـده وين بأن 
الناس يجـب أن يرتدوه، أضافت: 
”نحتـاج إىل ارتداء قنـاع جراحي 
مـن ثـالث طبقـات عـىل األقـل، 
ويمكنـك ارتداء قناع من القماش 

فوق ذلك، ولكن ال تكتفي بارتداء 
قناع من القماش وحده“.

وتـويص ويـن الجميـع بارتـداء 
أقنعة ”KN95“ أو ”N95“ لتوفري 

أقىص قدر من الحماية.
سـرتيت  (وال  تقريـر  وبحسـب 
مـن  العديـد  الحـظ  جورنـال)، 
خرباء األمـراض املعدية أن الناس 
يفضلـون أقنعـة القمـاش ألنها 
أكثـر راحـة وعرصيـة لالرتـداء، 
لكن هذه األقنعة يمكنها فقط أن 
تمنع القطرات الكبرية التي تحمل 
الفريوس، لكنها ليسـت فعالة يف 
منـع الجزيئات متناهيـة الصغر 
وفقـا  الفـريوس،  تحمـل  التـي 

ملتخصيص األمراض املعدية.
مـن جهتهـا، قالـت اختصاصية 
بجامعـة  املعديـة  األمـراض 
كاليفورنيا يف سان فرانسيسكو، 
ال  كنـت  ”إذا  غانـدي:  مونيـكا 
(للفريوس)،  التعـرض  تريد حقا 
فعليـك ارتداء النوع املناسـب من 

القناع“.
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يعد الشـعر الخفيف من أكثر املشـكالت شيوعا يف الفرتة السابقة، فهو 
يحرم الكثري من الفتيات من التمتع باملظهر الذي يحلمن به.. فالشـعر 
الخفيف قد يكون حائال بينك وبني عمل ترسيحة الشعر التي تفضلينها. 
يعود الشعر الخفيف إىل تساقط الشعر أو قد يكون األمر وراثيا، ولكننا 
اآلن سـوف نسـاعدك عىل تكثيف الشعر بحيلة بسـيطة للغاية.. اتبعي 

الخطوات اآلتية لتتعلمي طريقة تكثيف الشعر يف خطوات معدودة:
طريقة عمل حيلة بسيطة لتكثيف الشعر: 

١- احرضي فرشاة مكياج وظل جفون مالئما للون شعرك.
٢- قومي بترسيح شعرك بالطريقة التي ترغبني بها.

٣- ابـدأي بغمس الفرشـاة يف ظالل الجفون وطبقي بهـا عىل األماكن 
الفارغة يف شعرك بحيث تغطي جذور الشعر تماما.

٤- بعد االنتهاء من وضع ظالل الجفون ستكتشفني كيف أصبح شعرك 
أكثر كثافة مما هو عليه.
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مقادير:
١/٢ كيلـو سـوداني مقـرش وغـري 

مملح ومحمص
١/٤ كيلو سكر

١ كوب ماء
١/٢ ليمونة

١/٢ ١ كوب سمسم
١ كوب سكر

١ كوب ماء
١ ملعقـة كبـرية عصـري ليمـون

طريقة تحضري حالوة املولد (الفولية، 
السمسمية، الحمصية):

١- ضعي املاء عـىل النار ثم اضيفي 
لها السكر وعصري الليمون.

٢- اتركي املاء عىل النار مع التقليب 
حتى يتحول لونه إىل اللون الذهبي.

٣- ارفعـي الوعاء عن النار وامزجيه 
بحالوة املولد (الفولية، السمسـمية 
أو الحمصيـة) وقلبيـه جيـدا وهـو 

ساخنا.

٤- اآلن، احـرضي صينية مدهونة 
بالزيت وافردي الخليط عليها.

تـربد  الصينيـة حتـى  اتركـي   -٥
فتتجمد حالوة املولد.

٦- يمكنك اآلن تقطيعها بالسـكني 
والتمتع بحالوة املولد.

ملحوظة:
هـذه الوصفـة يمكن اسـتخدامها 
مـع جميع أنواع حلـوى املولد مثل 

الفستقية والحمصية واللوزية.

نعم، هناك عالقة بني ترتيب غرفة نوم طفلك يف البيت وبني نشاطه يف الصف! 
ال تسـتغربي.. علم الطاقة الصيني والذي يعرف بالـ «الفينج شوي» اكتشف 
ارتباط طاقة الطفل بكل ما يخصه.. لتحفيز نشـاط طفلك يف املدرسة والذي 

يتأّثر بأجواء املحيطة به املنزل، اّتبعي النصائح اآلتية: 
ترتيب غرفة الطفل

- ال ترتكي مالبس الطفل ملقاة عىل األرض..
- ال ترسعـي يف ترتيـب الغرفة بمجرد خروج الطفل مـن البيت حتى ال يفقد 

طاقته.
- رتبـي الرسير بمجرد اسـتيقاظ الطفل من النوم وليـس بعد خروجه، لكي 

تحافظي عىل هاالت طاقة جسمه مرتبة.
- ال تفتحي شباك غرفة الطفل فور خروجه كي ال تتبدد طاقته يف الصف.

- إذا كان الحمام ملحقاً بغرفة نوم الطفل، يجب أن تغلقي باب الحمام جيداً 
كي ال يبث طاقة سلبية يف البيت.

حقيبة وأدوات الطفل املدرسية
- اختاري لون الحقيبة الذي يدعم عنرص الطفل.

- رتبي أدواته وكتبه يف الحقيبة كي تنظمي طاقته.

- خصيص جيباً لألدوات وآخر للكتب وثالثاً للدفاتر.
- اختاري لون «الالنش بوكس» املناسب لعنرصه.

- يجب أن يرتدي الطفل املالبس الداعمة األلوان له تحت الزي املدريس.
مكان املذاكرة

- ال تخصيص مكاناً ثابتاً للمذاكرة.
- ال تخصـيص وقتـًا للمذاكرة دون أن تعريف مواعيـد طاقته لكي تعريف موعد 

مذاكرته.
- ال تقارنيه ببقية األخوة أو الجريان أو األصدقاء.

- تخليص من األلعاب املكسورة يف البيت كي ال تهدر طاقة الطفل.
- تخليص من النباتات امليتة التي تبث طاقة سلبية .

- ال تضعي حوض صبار يف رشفة غرفته.
- قومـي بإخفاء األلعاب العنيفـة مع بداية العام الـدرايس لكي ينعم طفلك 
بالهدوء والسـالم.. ضعيهـا يف مكان واحـد مغلق وبعيداً عـن غرفته وغرفة 

املعيشة.
 تهوية البيت

- ال ترتكي األبواب والشبابيك مفتوحة بعد تهوية البيت ملدة ساعة كل يوم.
- قومـي بتبخـري البيـت بالعنرص الـذي يدعم الطفـل، مثل الحبة السـوداء 

والحرمل، إلزالة الطاقات السلبية من املنزل.
- تخلـيص من األرسة ذات الطبقتني، ألنها تسـبب ضغطـًا عىل الطفل وتعيق 

تركيزه.
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لـدي مشـكلة وأريـد التخلـص منها 
لكن ال أعرف الحل، مشـكلتي أنني يف 
الغالب أكره وأحقـد، وصدري يضيق 
أعرفهـم،  ممـن  تقريبـا   50% مـن 
وتربطنـي بهم عالقة عمـل، صداقة، 
النجـاح،  لهـم  أتمنـى  وال  دراسـة، 
ويظهـر عىل وجهـي بأني أكـره لهم 
الخـري والنجاح، علًمـا أني غري راض 
عن هـذا الرش، وأريـد أن الكل يعيش 
يف أمن وسـالم ونجاح وخـري، لكن يف 

داخيل غري ذلك تماًما.
ومشـكلة أخرى، وهـي: أنني موظف 
يف مصنـع منذ سـنة وسـتة شـهور، 
ولدّي صديق يف عمري، بدأنا العمل مع 
بعـض، كل يوم نتقابل يف العمل ملدة ٨ 
سـاعات يومًيا، عمل جماعي، نجلس 
بجانب بعض أو وجها أمام وجه، وأنا 
أحبه جًدا، ولكن منذ حوايل ٢٠ يوما كنا 
نضحك ونتسـامر، ومعنـا زميل آخر، 
فعملت إشـارة بيـدي مقبولة بضحك 
ومن غري قصد إسـاءة، ولكن صديقي 
فهم إشـارة يدي خطأ، فرد عّيل بكالم 
جارح جعلنـي أغضب منه، ألني كنت 
غري متوقـع أنه سـيجرحني بكالمه، 
وحالًيـا ال أكلمه منذ ٢٠ يوما، وعندما 
أراه يضحـك مع غريي يضيق صدري، 
وأغضـب، ويظهر عـىل تعابري وجهي 
ما أشعر به، وال أتمنى أن يضحك معُه 

أحد، وأن الكل يبتعد عنه.
كيف اتخلص من هاتني املشكلتني؟

النصائح والحلول:
أوالً: نحن نشـكر انزعاجـك من هذه 
املشـاعر التـي تجدها يف قلبـك تجاه 
اآلخريـن، وعـدم رضـاك بهـا، وهذا 
إن شـاء اللـه دليل عـىل أنـك ال ُتريد 
الـذي  وأن هـذا  الخـري،  إالَّ  بالنـاس 
تجده من املشـاعر املقابلـة إنما هي 
أحاديث نفس، ليسـت أموًرا مستقرّة 
يف نفسـك، فكراهتك لها وعدم رضاك 

عنها دليل عىل ذلك إن شاء الله.
واللـه تعاىل ال ُيؤاخذ اإلنسـان عىل ما 
ا لم تعـزم عليه  يجـول يف صـدره ممَّ
النفس ولم يعزم عليه القلب، فمجرد 
حديث النفـس والخواطـر العابرة ال 

ُيؤاخذ الله تعاىل بها.
فنرجـو أالَّ يشـتّد انزعاجـك من هذه 

الحالة، ويحاول الشيطان أن يتّرسب 
إىل قلبك فُيدخل إليه الهموم والغموم، 
فإنه يتمّنـى ذلك ويحرص عليه غاية 

الحرص.
ولكن مـع هذا – أيهـا الحبيب – أنت 
مطالب بتزكية نفسك وتطهريها من 
الفاضلة  املساوئ وتحليتها باألخالق 
الحسـنة، فجاهد نفسـك  واألعمـال 
اسـتطاعتك،  قـدر  ذلـك  تحقيـق  يف 
ومّمـا ُيعنيك عىل هـذا أن تلجأ إىل الله 

سبحانه وتعاىل بالدعاء.
ومن األسباب املُعينة أن ُتجاهد نفسك 
بفعـل الخري تجـاه اآلخريـن، فاجُربْ 
نفسـك عىل أن تفعل الخري لآلخرين، 
وأن ُتعينهـم عىل ما يحتاجـون إليه، 
ففـي هذا ُمجاهـدة وإرغـام للنفس 
وانتقال مـن حاٍل إىل حال، فإذا فعلت 
ذلـك فإنـك سـتتعّود الخـري واملحبة 

للناس، وستفعله بإذن الله تعاىل.
وهنـاك جوانـب معنويـة ينبغـي أن 
تستحرضها، وهي: أن تعلم بأن تمّني 
هم  زوال النعمـة عـن النـاس ال يرضُّ
شـيًئا، وإنما يرضُّ هـذا املتمّني، فإن 
الله تعاىل قد قّدر املقادير وكتب اآلجال 
واألعمـار واألرزاق، فتمنِّيك زوال خرٍي 
أو نعمة عـن الغري لـن ُيزيلها، وإنما 

ُتوقع نفسك يف اإلثم.
فإذا تذّكـرت هذه الحقيقـة وأمعنت 
النظـر فيها ودامـت عىل بالـك فإنك 
ستعلم حينها بأنه ال فائدة لك ُترجى 
مـن وراء هـذا التمّنـي، فـإذا داويت 
نفسـك بهذا العلم وهـذا العمل فإنك 
سـتنجو بـإذن الله تعـاىل من رشور 
ا ما ذكرت  هذا الحسـد ومن أدوائه.أمَّ
من هجـرك لزميلك فإنـه ال يجوز لك 
أن تهجـر زميلك أكثر مـن ثالثة أيام 
(ال يحـل ملسـلٍم أن يهجـر أخاه فوق 
ثـالث) كما قال النبـي صىل الله عليه 
وسلم، (وخريهم الذي يبدأ بالسالم)، 
فنصيحُتنا لـك أن تكون أنت األفضل، 
، فُتبـادر إىل إنهـاء هذه  وأنـت الخـريِّ
القطيعـة بأن تبدأ صديقك بالسـالم، 
وتعلم أن الناس دائًما ُعرضة للخطأ، 
وإذا كنت سُتعاتب صديقك وصاحبك 
عـىل كل خطـأٍ يفعلـه فإنك لـن تجد 

صديًقا وال صاحًبا يدوُم لك.

للنساء.. اختاري رجل أحالمك من هؤالء النجوم 
واكتشفي خفايا شخصيتك 

fiÏ‹yÎ@›◊bìfl

تشكل وسامة النجوم حلم الكثري 
مـن املعجبـات.. ولهـذا تتمنـى 
الكثريات االرتباط بشخص يشبه 
النجـم املفضل لديهـن.. ويمكن 
هذا أن يكشـف الكثري من خفايا 
الشخصية.. وهو ما يساعد عليه 
أيضـاً هـذا االختبـار.. ولخوضه 

يجب تحديد النجم املفضل.
-1 تيم حسن

الـذي  الحيـاة  رشيـك  كان  إذا 
تحلمني به يشبه املمثل السوري 
إىل  يشـري  فهـذا  حسـن،  تيـم 
أنـك تشـعرين دائمـاً بالحاجـة 
إىل شـخص يقـدم لـك الحمايـة 
تتمتعـني  ال  فأنـت  والدعـم.. 
بشـخصية مسـتقلة وال يمكنك 
أخـذ قراراتـك بنفسـك.. وعـادة 
مـا تقومـني بمواسـاة اآلخرين 
من أجـل الحصول عـىل رضاهم 

وعطفهم.
-2 تامر حسني

االرتبـاط  تتمنـني  كنـت  إذا 
بشـخص يذكرك بالنجم املرصي 
تامـر حسـني، فأنـت غامضـة 
وال تسـمحني لألشـخاص الذين 
بـأن  محيطـك  يف  يعيشـون 

يكتشـفوا بسـهولة مـا تفكرين 
به أو القرارات التي قد تأخذينها 
أو الخطـوات التـي قـد تقومني 
بهـا. كما يعني هذا أّنك قد تبدين 
منغلقة لكنـك يف الحقيقة محبة 
التجـارب  والختبـار  للمغامـرة 

الجديدة.
-3 عمرو دياب

يشـبه  أحالمـك  رجـل  كان  إذا 
الفنان املرصي عمرو دياب، فهذا 
يشـري إىل أّنك ال تثقـني باآلخرين 
بسـهولة.. ولهـذا ال تبنني الكثري 
مـن الصداقات وتمضـني الكثري 
مـن األوقـات بمفردك. كمـا أّنك 

تعيشـني حالـة مـن القلـق وال 
تجديـن غالباً َمن تفشـني أمامه 

أرسارك لتشعري باالرتياح.
-4 براد بيت

إذا كان براد بيـت نجمك املفضل 
ورشيك الحيـاة الذي تحلمني به، 
فهذا يعني أنك تريدين أن تعييش 
حياتك بـكل ما فيها مـن أوقات 
جميلة. كما أنك تسـعني دائماً إىل 
الحصول عىل أفضـل املمكن، أي 
عـىل التميز يف العائلـة واملناصب 
الرفيعة يف العمل... فأنت تتمتعني 
بشـخصية جذابـة تجعلك نجمة 

حيثما ذهبت.

-5 جوني ديب
النجـم  لهـذا  اختيـارك  يـدل 
الهوليودي عىل أنك تميلني إىل كل 
ما هو فنـي وعاطفي وبعيد عن 
العقالنيـة.. وهذا ما ال يسـاعدك 
عـىل حـل بعـض املشـاكل التي 
تواجهينها يف حياتك. كما يشـري 
هـذا إىل أّنـك تمضـني الكثري من 
وأنـت تحلمـني بحيـاة  أوقاتـك 
أفضـل، إال أّنك ال تقومني بالكثري 
تحققـي  لكـي  الخطـوات  مـن 
فأنـت تحبـني عيـش  أحالمـك، 
عـن  وبعيـداً  خيالـك  يف  الفـرح 

ضجيج اآلخرين.
-6 جورج كلوني

يكـون  بـأن  تحلمـني  كنـت  إذا 
رشيك حياتك مثـل النجم جورج 
أّنـك  عـىل  يـدل  فهـذا  كلونـي 
تفضلـني االعتمـاد عـىل العقـل 
يف كل القـرارات التـي تأخذينهـا 
واألفعـال التـي تقومـني بهـا يف 
حياتـك.. ولهذا يعتقـد الكثريون 
أنك قاسـية أو مغرورة ومتكربة، 
وهكذا تظلمك أحكام اآلخرين يف 
الكثري من األحيان.. إذاً حاويل أن 

تظهري لهم العكس.
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خواطر ...
، ومازلتم  -تتوالى السنني، ومتضي األعوام ويأتي عامٌ جديدٌ

في قلوبنا مصدرًا للسعادة، كلّ عام وأنتم فرحتنا.
-يا حمام السالم، أوصل ألحبّتنا تهانينا وأمنياتنا لهم 

بالتوفيق والسعادة في عامهم اجلديد.
-في نهاية كلّ عام، تتوالى على بالي الكثير من الذكريات 

اجلميلة التي قضيتها بني أحبّتي وأصدقائي، أشتاق 
إلى تلك اللحظات، أدعو اهللا أن يجمعني بهم في العام 

اجلديد.
-قد مرّ علينا الكثير من اآلالم واملواجع، وتشتّت أهلنا، فيا 

نا. ربّ في بداية هذا العام لمّ شملنا، وفرّج همّ

غزل عراقي
ــكي عذاب الروح كونك عاد تسمعنـي أريد أش
ــون توعدنـــــــي ــاي أبد متخ ــدك بالوفا وي وري
ــكيلك مرار وضيم واحلسرات سلتنــــــــي أش
يلطيفك يعذب الروح بنص ليلي يكعدنـــــــي
ــوب وبعدنــــــــي ــي فاركت كوه قدر مكت روح
ــت ظاملني ــر ليش الوك ــويت غير اخلي ــا شس أن
ــد يلعبنــــي ــس وياي وهم يري ــش احلظ عك لي
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وزع األرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات 
التسـعة الصغرية ، ثم أكمل توزيـع باقي األرقام يف 
األعمدة التسـعة الرأسـية واألفقية يف املربع الكبري 

وال تستخدم الرقم اال مرة واحدة .
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أبـــــــراج

مهنياً:  سارع إىل تلطيف األجواء ، واحذر الرتاجع يف 
العالقات املهنية، وكن حريًصا عىل كل كلمة أو موقف تتخذه 

.
عاطفياً : تحاول كل ما يف وسعك وتختار الكلمات املناسبة يف 

حوارك مع الرشيك، السبب هو زالت لسانك املتكررة.
صحياً:  تعتقد أن كل ما تقوم به عىل الصعيد الريايض غري مفيد، 

لكنك رسعان ما تغري رأيك.

مهنياً: ال تكن مترسعاً يف القرارات املصريية، ومن األفضل 
الرتوي يف مسائل دقيقة وشائكة قد تنعكس سلباً عليك .

عاطفياً: إياك أن تستسـلم أمام ضغـوط الرشيك، فهو يحاول 
دفعك إىل الخضوع له وتنفيذ مطالبه بغية وضعك أمام األمر الواقع 

لفرض سيطرته عليك .
صحياً: استسـلم كليـاً للرياضة بدل االستسـالم للخمـول، فاألوىل 

منافعها كبرية، والثاني العكس تماما.

مهنياً :  تكون جدياً يف معالجتك األمور، وينتابك نوع من 
التشنج، ما يدفعك إىل الحذر من الجدال ومخالفة القوانني.
عاطفيـاً:  أنت عىل موعد مع سلسـلة أحداث إيجابية، وتكون 
محاطاً بأجواء رومانسـية تخفف من همومك العملية وتنقلك إىل 

عالم من األحالم الوردية.
صحيـاً:  الحفـاظ عىل رشـاقتك مهم جـداّ، لكن ال تحـاول القيام 

بحمية مزاجية قاسية قد تكون نتائجها سلبية جداً.

مهنيـاً: اندفاعك وعدم سـيطرتك عـىل انفعاالتـك يوقعانك يف 
األخطاء يف عملك، لذا حاول أن تتجنب املشاحنات بني زمالئك ألن 
ذلـك يعرضك لالنتقادات من قبل مديرك .عاطفياً: شـخصيتك قوية 
لكـن بالرغم من ذلـك تكون ضعيفاً مـع رشيك حياتك، ألنـك ال تحب أن 
تـراه حزيًنا، وترتك له اتخاذ القرارات.صحيـاً: ال تحب أن تصاب باإلعياء 
فتحـاول دائًمـا أن تتخـذ اإلجـراءات الالزمـة لتجنب اإلصابـة باملرض، 

وتحرص عىل زيارة الطبيب وتلتزم جيًدا بتناول األدوية يف مواعيدها.

مهنياً:  تخّطط لسـفر وتبدو يف أحـىل حاالتك، وتتواصل 
مع الزمالء بشكل رائع، وتسدي نصائح وتبادر إىل مغامرة 

واعدة تخّيم عىل أجوائك .
عاطفياً:  تكون األنظار مشـدودة اليـك اينما حللت، تتمتع بالثقة 

والهدوء والنضج، وترغب يف اتخاذ قرار أو حسم مسألة عاطفية.
صحياً:  تحاول القيام بجهد كبري بغية التخلص من السمنة املفرطة 

متبعاً إرشادات الطبيب بحرفيتها.

مهنيـاً : تكتشـف اليوم خيـوط مؤامرة تحـاك ضدك يف 
العمل، عثورك عىل هذه الخيوط يمكنك من حماية نفسـك 
بشـكل أكربعاطفياً : الحب بالنسـبة إليك يمثل شيًئا غامًضا 
جًدا ومن الصعب التعامل معه، إذا ظللت تفكر بهذه الطريقة فمن 
املسـتبعد جًدا أن تدخل يف عالقة عاطفية جدية قريًباصحياً : ال تدع 
مغريات الطعام تفسـد عليـك الحمية التي بدأتهـا، أنت بحاجة إىل 

االستمرار فيها حتى الوصول إىل الوزن املثايل

مهنيـاً: كن متأنياً وال تصدق كل ما تسـمع أو تقرأ، فقد 
يكون مصدر أخبارك مخطئاً أو مغرضاً، وكن مرتوياً كي ال 

تعرّض نجاحك للخطر.
عاطفياً: تعيش مشـاعر عميقة وأجواء رومانسية ساحرة ويلعب 

الحبيب دوراً مهما يف نجاح عالقتكما العاطفية.
صحياً: كن قوي العزيمة والشـكيمة وال تضعف أمام املغريات التي 

قد تؤذي صحتك.

مهنياً:  يدخل مركور إىل برج الجدي، ما قد يعقد لك بعض 
املفاوضات ويجعلك أكثر تشبثاً بموقفك وبأفكارك. 

عاطفيـاً: يخف الوهج السـابق كما االحتماالت والتسـهيالت، 
ويرتكز االهتمام عىل قضايا طارئة قد تسبب لك األرق .

صحيـاً: خفف من كثرة املطالعة ومشـاهدة التلفزيون أو الجلوس 
أمام الكمبيوتر ساعات طويلة.

مهنيـاً: تعالـج أمراً مهنيـاً طارئاً يف بداية الشـهر ربما يحدد 
نجاحـك املهنـي يف املسـتقبل ثـم تدخـل يف فـرتة مـن األعمال 
املهمة واملنسـجمة مع طموحك.عاطفياً: تواجه بعض الصعوبات 
والتحديات يف عالقتك مع الحبيب، ولكن فهمك الصحيح لقوانني الحياة 
وصـربك واسـتعدادك للتضحية تحطـم كل العقبات.صحيـاً:  أكثر من 
رشب املياه بعد ممارسة الرياضة وحتى خالل ساعات النهار، وال سيما 

إذا كنت تعاني مشاكل يف املسالك البولية.

مهنيـاً: ال تتهّور يف اتخـاذ قرار أو توقيع عقد لئال تصاب 
بخيبة أمل، قد تحبط محاوالتك أو تؤّجل معامالتك .

عاطفياً: تغضب بسـبب وضع تفقد السـيطرة عليه، فال ترم 
نفسك يف متاهات مجهولة النتيجة ال تعرف كيف تخرج منها .

صحياً: ال تتهرب من املشاركة يف أي نشاط ريايض تحت ذريعة أنك 
مشغول أو متعب أو لديك ارتباط ما.

مهنياً: توّقع عقداً أو تفسـخ عقداً كل يشء محتمل، فّكر 
جيداً وشـّغل عقلـك، وإياك إثـارة األحقاد الدفينـة والعناد 

الفارغ.
عاطفيـاً: الفكـرة التـي تكّونت عند الرشيـك، قد تدفعـه إىل القيام 

بخطوات غري مدروسة، فسارع إىل توضيح األمور. 
صحيـاً: ال ترتدد يف االلتحاق بأحد األنديـة للبدء بالتمارين الخاصة 

للتخلص من الوزن الزائد .

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء
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السرطان
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مهنياً: تهتم بأعمال كثـرية عىل الرغم من أنك تقبل عىل 
عام جديد، إال أن اتصاالتك تبدو صاخبة، لكن حذار بعض 

التوتر.
عاطفياً:  تتاح لك فرص رومانسـية حاول أال تتجاهلها، وتعرف 

عالقتك الغرامية مناخاً سعيداً وجيداً هذا اليوم.
صحياً:  تخوض مغامـرة تعّكر وضعك الصحي بعض اليشء، لكنك 

رسعان ما تستعيد عافيتك ونشاطك.
كيف أتخلص من الكره والحسد والغل؟

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

1477 - وقوع معركة نانيس ومقتل شـارل 
الجريء، وبورغونيا تصبح جزء من فرنسا.

1500 - الـدوق لودوفيكـو سـفورزا يغزو 
ميالنو.

1554 - نشوب نار كبرية يف آيندهوفن.
الربيطانـي  البحـري  االسـطول   -  1781
يحرق ريتشـموند يف فريجينيا وذلك يف أيام 

الثورة االمريكية.
1846 - مجلـس النـواب االمريكي يصوت 
عىل إيقاف مشاركة مقاطعة أوريغون مع 

اململكة املتحدة.
1895 - تجريـد الضابـط الفرنـيس ألفرد 
دريفوس من رتبته والحكم عليه بالسـجن 
مدى الحياة يف جزيرة الشـيطان، وذلك بعد 

قضية دريفوس.
1896 - صحيفـة نمسـاوية تكشـف عن 
قيام فيلهلم كونراد رونتغن باكتشاف نوع 
من االشـعاعات عرف الحقا باسم االشعة 

السينية.
آل سـعود يسـرتد  العزيـز  عبـد   -  1902

الرياض من آل رشيد.
1909 - كولومبيا تعرتف باسـتقالل بنما.

1911 - تأسـيس نـادي الزمالـك لأللعاب 
الرياضيـة يف القاهـرة تحـت اسـم ”نادي 

قرص النيل“.
1919 - تأسيس الحزب النازي االملاني.

1925 - انتخـاب نيليل تايـيل روس حاكمة 
لواليـة وايومنـغ لتصبـح أول امـرأة تتـوىل 

منصب حاكم والية يف الواليات املتحدة.
1933 - بـدأ إنشـاء جرس البوابـة الذهبية 

عىل مضيق سان فرانسيسكو.
1940 - أول تجربة لراديو إف إم.

يعـرتف  السـوفيتي  االتحـاد   -  1945
بالحكومة السوفيتية يف بولندا.

1948 - رشكـة وارنر برذرز تنتج أول فيلم 
وثائقي ملون.

1957 - الرئيس االمريكي، دوايت أيزنهاور، 
يعلن مرشوعه ملقاومة الشـيوعية يف الرشق 

االوسط والذي عرف باسم مبدأ أيزنهاور.
1964 - البابا بولس السادس يقابل بطريرك 
كنيسـة الروم االرثوذكس أثيناغوراس االول 
يف القدس يف أول لقاء يجمع قادة الكنيستي 

االرثوذكسية والكاثوليكية منذ عام 1439.
1968 - ألكسندر دوبتشيك يتسلم السلطة 
يف تشيكوسـلوفاكيا وبدايـة حقبـة ربيـع 

براغ.
ريتشـارد  االمريكـي  الرئيـس   -  1972
نيكسون يأمر ببداية تطوير برنامج املكوك 

الفضائي.
1973 - هولندا تعرتف بأملانيا الرشقية.

1976 - كمبوديا تغري اسمها إىل ”كمبوتشا 
الديمقراطية“.

1980 - رشكة هوليت-باكارد تعلن إطالق 
أول جهاز حاسب شخيص من إنتاجها.

1984 - ريتشـارد سـتوملن يبـدأ بتطويـر 
جنو.

1991 - القـوات الجورجيـة تهاجم مدينة 
تسخينفايل عاصمة أوسيتيا الجنوبية وبدء 

حرب جنوب أوسيتيا 1991-1992.
1996 - اغتيـال القيادي يف حركة حماس، 
يحيـى عياش، بقنبلة زرعـت يف جواله من 

قبل املخابرات االرسائيلية.
1997 - انسـحاب القـوات الروسـية مـن 

الشيشان.
2011 - النائـب جـون بونر يتوىل رئاسـة 

مجلس النواب االمريكي.
2016 - االعالن عـن فوز الجزائري رياض 
محرز بجائـزة أفضل العـب أفريقي للعام 

.2016
2018 - منتخـب عمان َيتَّـوج بلقب كأس 
الخليج العربي يف النسخة الثالثة والعرشين 

بعد فوزه عىل منتخب االمارات.
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يواصل  الذي  رمضان  محمد  النجم  أنهى 
الجديد  الدرامي  مسلسله  تحضريات 
«مشوار لحد هناك» أمام دينا الرشبيني، 

خطوة مهمة يف مسريته الفنية.
رمضان  محمد  الفنان  حالياً  ويستأنف 
األمريكية  النجمة  من  كل  بمشاركة 
األوسكار  جائزة  الحائزة  سورفينو  مريا 
واإليطالية التونسية مايا طالم التي تجيد 
مشاهده  تصوير  سافاج  وجون  العربية 
الصحراء»،  «همس  العاملي  الفيلم  يف 
ويشاركه أيضاً من مرص كل من النجوم 
وسيد  الوهاب  عبد  وفتحي  كريم  نيليل 

رجب.
يف  بالكامل  ُيصّور  الفيلم  أن  علم  وقد 
تأليف  من  وهو  سيوة؛  صحراء  منطقة 
وإخراج إيالريا بوريليل، وقد بدأ التصوير 
يناير   ١٠ يوم  لينتهي  أسابيع   ٣ منذ  به 

املقبل.
عىل خط آخر، طرح محمد رمضان أغنية 

العام  بداية  اليوتيوب  عرب   » «متعودة 
مسلسله  تحضريات  يواصل  كما  الجديد، 
هناك»  لحد  «مشوار  الجديد  الرمضاني 
الذي يجمعه بدينا الرشبيني التي ستجسد 
شخصية عاملة منزل ضمن األحداث، فيما 
يواصل املخرج محمد ياسني اختيار باقي 

فريق عمل املسلسل بعد اعتذار مجموعة 
من النجوم عن املشاركة ببطولة العمل.

جدير بالذكر أن رمضان شارك يف املوسم 
املايض بمسلسل «موىس» ضمن املنافسة 
الرمضانية وقد جسد من خالله شخصية 

شاب صعيدي.

الحزن  من  حالة  الساهر  كاظم  يعيُش 
بعد وفاة شقيقه األكرب، عيل جبار، ولكن 
بإحياء  يرتبط  فإنه  الحالة  هذه  رغم 
حفل غنائي يف دبي، وذلك يف يوم ١٤ يناير 
دبي  مهرجان  حفالت  ضمن  الجاري، 
عن  الساهر  كاظم  أعلن  وكان  للتسوق، 
موعده خالل حسابه عىل انستجرام، قبل 
بأيام، حيث تعرض للهجوم  وفاة شقيقه 
من قبل الجمهور بسبب أنه لم يلِغ الحفل 

احرتاًما لوفاة أخيه.
قدَّم  َمن  لكل  الشكر  تقديم  عىل  وحرص 
حسابه  عىل  نرش  حيث  العزاء،  واجب  له 
االجتماعي  التواصل  بموقع  الشخيص 
عىل  الله  رحمة  الغايل  أخي  وكتب:  تويرت، 
الله  بإذن  الجنة  مثواك  الطيبة  روحك 

يحفظكم دائًما ويبعد عنكم كل مكروه.
كاظم  شقيق  جبار  حسني  أعلن  وكان 

الساهر وفاة شقيقه عيل جبار، وذلك خالل 
ب فيسبوك،  الشخيص  حسابه  عىل  تدوينه 

وقال: شقيقي األكرب عيل جبار يف ذمة الله 
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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تعيـش الفنانـة مـي كسـاب هذه 
فنيـة  انتعاشـة  حالـة  األيـام 

حيـث إنها بعد غيـاب طويل 
عادت بقـوة إىل عالم الدراما 
التليفزيونيـة، خاصـة بعد 
«عقبـال  حدوتـة  نجـاح 
عوضك» من مسلسـل «زي 

التـي قدمتها خالل  القمر»، 
األشهر القليلة املاضية.

وتشـارك مـي حاليـا يف تصويـر 
مسلسـلني «الحلم» للمخرج حسـني 

صالـح، الـذى بدأت قنـاة الحيـاة يف عرضه، 
والعمل يدور حول منطقة حي األسـمرات، وجهود 
الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم 
إىل األحياء الجديدة، واملسلسـل يعتمد عىل البطولة 
الجماعيـة، حيـث يضم العمـل يف قائمـة أبطاله 
صابرين، محمد رياض، ونضال الشافعي، كمال 
أبو رية، وأنوشكا، رانيا فريد شوقي، صالح عبد 
الله، ومدحت تيخة، وياسمني جمال ومحمود 
الجابـري وسـمرية عبد العزيـز ورشيف خري 
الله وعمر زهران، هايدي رفعت وهايدي كابو 
وريهام فتحي ومروج وورد شـام وغريهم من 

الفنانني الشباب.
كما تشارك مي كسـاب أيضا يف تصوير مسلسل «اللعبة 
٣» مع هشام ماجد وشيكو، حيث تم تقديم جزء ثالث للعمل 

بعد تفاعل الجمهور مع الجزأين األول والثاني.
كمـا تعاقـدت مؤخـرًا الفنانة مي كسـاب 
عىل بطولة مسلسـل كوميدي سـيعرض 
خالل شـهر رمضـان املقبل مـن تأليف 
نـرص الديـن ناجـي سـيناريو وحوار 
أحمد سعد وإخراج محمد عبد الرحمن 
حماقي وجاٍر حالًيا اختيار باقي أبطال 
املسلسـل الذين سيشـاركون معها عىل 

أن يبدأ التصوير خالل األيام املقبلة.
وعـادت قنـاة Cbc  مؤخـرا عـرض حكاية 
«عقبال عوضك» ضمن حكايات املوسـم الثاني 
مـن مسلسـل «زي القمـر» للنجمة مي كسـاب، من 

السبت إىل األربعاء يف تمام الساعة الـ٨ مساء.
حكاية «عقبال عوضك» من بطولة مي كساب وهالة فاخر، 
من إخراج معتز حسام، وتظهر مي يف دور مدرسة رياضيات 
وتناقـش فكرة تأخر الزواج يف إطار درامي مشـوق، والعمل 
من إنتاج مها سليم وسينرجي، ويشارك يف بطولة العمل كل 
من الفنانـة هالة فاخر، أحمد جمال سـعيد، محمد جمعة، 

وعدد من الشباب.
وتتنـاول الحكاية أكثـر من قضية أبرزها قضية العنوسـة، 
وتأثريها عـىل املجتمع، باإلضافة إىل تأخـر البنات يف الزواج 
وكيـف تؤثـر تلك الظاهـرة يف األمهـات والعائـالت، وكيفية 
تعامـل األهل واألصدقـاء مع تلك الظاهـرة، من خالل قصة 
«شـادية» التي تعمل مدرسـة رياضيات وتعانـي من فكرة 

العنوسة التي تطاردها.

@îflbÁ

دوستويفسكي  فيودور   الحقا  الروائي  املدعو  استيقظ  عادته  غري  عىل 
مبكرا صباح الجمعة املايض ليجد رسالة نصية عىل هاتفه النقال تتحدث 
أن يرتشف فنجان قهوته  ابتسم قبل  الجديد؟  ما  عن جريمة. جريمة؟ 
روايته  نرش  إثر  أحوال  صار  أن  بعد  البنغايل  عامله  له  يعدها  بات  التي 
«الجريمة والعقاب». عاد  ليتساءل من جديد قبل الدخول يف التفاصيل... 
بقي  راسكولينكوف؟  بطيل  جريمة  بعد  الجرائم  عالم  يف  جديد  من  هل 
شمال  جبلة  منطقة  يف  غامضة  جريمة  الخرب  عنوان  بني  حائرا  صافنا 
طفل  بينهم  شخصا    ٢٠ من  كاملة  عائلة  مقتل  اىل  تؤدي  بغداد  رشق 
عرش  (التاسع  قرون  ثالثة  وصفته  الذي  خياله  وبني  يوما،   ١٥ عمره  

والعرشون والحادي والعرشون) بأنه من أعظم األخيلة الروائية. 
اهتز فنجان القهوة حني انتهى صاحب «الجريمة والعقاب» التي توجته 
نسخة  اىل  لينظر  عاد  العنوان.  مفاجأة  هول  من  غبار  له  اليشق  روائيا 
أصلية من روايته سلمت باعجوبة من القرصنة يف شارع املتنبي وعينه 
عىل التفاصيل بعد أن أدرك إنه ربما يكون قد أخذ غفل أو ربما كان عىل 
للنارشين يف مختلف  اآلن فصاعدا  أقول من  ذلك؟ ماذا  نياته. هل يعقل 
أنحاء  النقد يف كل  أبرر ما حققته من «خبصة»  يف عالم  اللغات؟ كيف 
العالم؟ توكل دوستوسفسكي عىل الله ودخل يف تفاصيل الخرب. ضابط 
عن  األمنية  األجهزة  يخرب  صهره  مع  عائلية  مشكلة  لديه  استخبارات 
تقول  مثلما  العم  فإن  الخرب مركب  إرهابيني يف منزل عمه. وألن  وجود 
التهمة  فإن  كافية  األدلة   تكن  لم   باإلرهاب  ويف حال  متهما  الروايات 
قلبال  دوستويفسكي  توقف  املخدرات.  تجارة  هي  األخرى  الجاهزة 
ليستعيد بعض تفاصيل روايته التي شغلت ومازالت ٣ قرون وسال نفسه 
.. ماذا فعل بطيل راسكولينكوف؟ نيس للوهلة األوىل الثيمة الرئيسة ثم 
رسعان ما استعاد توازنه  قائال قتل املرابية العجوز إيفانوفا؟ طيب ملاذا 
قتلها؟ والله نسيت التفاصيل  .. تدرون قبل أكثر من ١٥٠ سنة. استمر 
يف التفاصيل. داهمت القوة املنزل وحطمته عىل كل من كان  بداخله. من 
وحفدة  وبنات  وأبناء  (جدان)  وأم  ألب  متفحمة  جثة   ٢٠ بداخله؟  كان 

وأسباط كان أصغرهم لم يتعد يومه الخامس عرش.. 
هال دسوتيفسكي ما رأى؟ نظر اىل النسخة األصلية من روايته  «الجريمة 
قتل  راسكولينكوف  ملجرد  الناس  وشغلت  الدنيا  مألت  التي  والعقاب» 
عن  بحثا  كونرتول  الريموت  اىل  هرع  أموالها.  يرسق  لكي  إيفانوفا 
يف  رصخ  بينما  العائلة  هذه  لقتل  الرهيب  السبب  له  تكشف  فضائيات 
عامله  البنغايل طالبا منه عمل أركيله معسل أبو التفاح بعد أن باغتته 
عقول   عىل  استحوذت  إنني  أيعقل  عقاب؟  وأي  جريمة  أي  التفاصيل. 
امرأة مرابية ألنه كان فقريا وال  قتل  برواية كل جريمة بطلها  البرشبة 
األركيلة.  وصلت  عواقبها.  وتحمل  الجريمة  تلك  ارتكاب  غري  له  سبيل 
طلب دوستويفسكي من العامل التوقف لكي يقرأ له الخرب. أخذت خدود 
العامل  البنغايل الصفراء تحمر وتخرض باحثا عن نوع العقاب ملثل هذه 
الجريمة. رصخ دوستويفسكي رصخة مدوية ومزق  الجريمة والعقاب 
ورقة ورقة حني وصل اىل العقوبة.. إقالة قائد الرشطة. العامل البنغايل 

انسحب بارتباك مرددا مع نفسه .. ال ربطت..
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وثق مقطع فيديو تداولته حسـابات عىل مواقـع التواصل االجتماعي، 
نجاح فتاة كويتية يف السيطرة عىل أسد هارب من أحد املنازل يف شوارع 

الكويت.
ويشـار إىل أن الفتاة التي سـيطرت عىل أسـد هارب، أثار رعب السكان 

واملارة يف منطقة الصباحية، هي مالكة األسد.
كما وتم التعرف عىل الفتاة، فيما عمد والدها إىل التنسيق مع األشخاص 

الذين ربوا الشبل ومع رشطة البيئة لتسليمه إليهم.
وتظهر الفتاة يف أحد املقاطع تسـري ليال بعد أن ألقت القبض عىل شـبل 
األسـد وحملته بثقـة تامة بني ذراعيهـا، فيما حاول األسـد مقاومتها 
واإلفـالت من قبضتها، وظهر األسـد يف مقطع آخـر مربوطا بحبل من 

عنقه ويحاول شخص ما سحبه رغما عنه.

أقرت الصني نظاما إلكرتونيا جديًدا 
يف مواقـع العمـل يقـوم بحسـاب 
ساعات العمل الفعلية لكل موظف 
ويسـجل األوقـات التـي يقضيهـا 

الشخص يف مكتبه.  
وأكدت مصـادر مطلعة أن ”النظام 
اإللكرتونـي الذكـي سـيقوم كذلك 

بمراقبة املوظف تلقائيا“.
وأضافـت يف حـال نـوم املوظف يف 
مكان عمله سيسجل النظام الجديد 
الوقـت، وتلقائيـا يسـتقطع مبلغا 
مسـاويا للفرتة التي استغرق فيها 

املوظف بالنوم من راتبه الشهري.
مـن  الكثـري  أن  بالذكـر،  جديـر 
الـرشكات العامليـة قـررت تأجيـل 
عودة املوظفـني إىل مكاتبهم خالل 
الفرتة الحالية بسبب عودة انتشار 
كوفيـد 19 ومتحـور أوميكرون ىف 

الكثري من دول العالم.

وقررت آبل“ تأجيل عودة موظفيها 
تحديـد  دون  املكتـب  مـن  للعمـل 
موعـد جديد لهذه الخطـوة، يف ظل 
اسـتمرار تفيش فريوس ”كورونا“، 
إذ كان مـن املقـرر عودتهم يف األول 

من فرباير.
وقال ”تيم كـوك“ املديـر التنفيذي 
لـ“آبل“ يف مذكرة داخلية للموظفني 
اطلعـت عليها مجلة ”فورتشـن“: 
”قررنـا تأجيـل موعـد بـدء العمل 
بنظام هجني إىل أجل غري مسمى“، 
ورغم ذلك أكد أن مكاتب الرشكة ال 
تـزال مفتوحة وأن هناك العديد من 

املوظفني يحرضون بانتظام.
وأشـار ”كوك“ إىل زيـادة اإلصابات 
يف عـدد مـن دول العالـم إىل جانب 
اكتشاف سـاللة جديدة للفريوس، 
مطالًبـا املوظفـني بالحصـول عىل 

اللقاح والجرعات التعزيزية.

-Micr  أرسلت جوجل ملستخدمي أندريد تحذيرًا أساسًيا بشأن تطبيق
Mi- حيث تم اكتشـاف خطأ يف إصدار أندرويد من تطبيق ،soft Teams
crosoft Teams الشـهر املايض والذي يمكن أن يحظر املكاملات التي يتم 

إجراؤها عىل أرقام الطوارئ. 
وكان ُيعتقـد أن املكاملات التي تم إجراؤها عىل رقم الطوارئ يف الواليات 
املتحـدة، 911 ، تـم حظرها فقط ، ولكن كشـفت جوجـل أن املكاملات 
ألرقـام الطوارئ األخرى مثل 999 يف اململكة املتحدة و 112 يف أوروبا قد 

تتأثر أيًضا وفقا ملا نقله موقع ذي صن.
عـىل الرغم من وصـول اإلصالح الكامـل إىل هواتف أندرويـد يف تحديث 
يناير 2022 ، أصدرت جوجل رسالة بريد إلكرتوني لجميع املستخدمني 

تحثهم عىل تحديث تطبيق Microsoft Teams الخاص بهم.
 ، XDA Developers سـلط مشعل وهو رئيس التحرير السـابق لرشكة
الضوء عىل الربيد اإللكرتوني يف رسالة Twitter: ” أرسلت  جوجل بريًدا 
 Microsoft Teams إلكرتونًيا للمسـتخدمني إلخبارهم بتحديـث تطبيق
إذا كان لديهم إصدار لديه القدرة عىل تشغيل خطأ يف االتصال بالطوارئ 

يف أندرويد. ”
فقط بعض مسـتخدمي Microsoft Teams ما زالوا يف خطر، مع أولئك 
الذيـن قاموا بتحديـث التطبيق بعـد 10 ديسـمرب 2021 ، يف مأمن من 

الخطأ.

خرسْت رشكـة ”أبـل“ مكانتها 
يف قائمة الــ3 تريليونات دوالر، 
بعد ساعات من وصولها إىل هذه 

القيمة.
إىل  الرشكـة  أسـهم  وارتفعـت 
أول  منتصـف  يف  دوالر   182.88
أيـام التـداول يف العـام الجديـد، 
وهـو رقم قيـايس جديـد أوصل 
قيمة الرشكة السـوقية إىل ثالثة 
تريليونـات دوالر، وذلـك بفضل 
ثقـة املسـتثمرين يف أن الرشكة 
التـي تصنـع هواتـف ”آيفون“ 
ستواصل إصدار املنتجات األكثر 
مبيعاً، يف الوقت الذي تستكشف 
فيه أسواقاً جديدة مثل السيارات 
والواقـع  القيـادة،  الذاتيـة 
االفرتايض. غري أن السـهم أنهى 
الجلسـة مرتفعـاً 2.5 يف املئة إىل 
182.01 دوالر، لترتاجـع قيمتها 
تريليـون   2.99 إىل  السـوقية 

دوالر.
أن  عـىل  املسـتثمرون  ويراهـن 
رشاء  سـيواصلون  املسـتهلكني 
هواتف ”آيفـون“ وأجهزة ”ماك 

بوك“، وخدمات مثل ”أبل تي.يف“ 
و“أبل ميوزيك“.

أبـل  قيمـة  وصـول  واسـتغرق 
السـوقية من تريليونني إىل ثالثة 
شـهراً   16 دوالر،  تريليونـات 
بفضل ارتفاع سـهمها بشـدة يف 

اآلونة األخرية.
وبعـد تجـاوز قيمتها السـوقية 
حاجـز الثالث تريليونـات دوالر، 
تركـت ”أبل“ ”مايكروسـوفت“ 
الرتيليونـي  نـادي  يف  وحيـدة 
دوالر، قبـل أن تعـود إليهـا مـع 
نهاية التعامالت، بينما تجاوزت 
لـ“جوجل“،  املالكـة  ”ألفابـت“ 
و“أمـازون“، و“تسـال“ حاجـز 

الرتيليون دوالر.
وكانـت ”مايكروسـوفت“، التي 
تبلـغ قيمتهـا السـوقية حاليـاً 
نحـو 2.5 تريليـون دوالر، أكثـر 
الـرشكات قيمـة يف العالم حتى 
أواخـر أكتوبـر، عندمـا أفـادت 
”أبل“ بأن قيود سالسـل التوريد 
يمكـن أن تؤثـر يف نموهـا خالل 

الفرتة املتبقية من العام.
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تبدأ املخرجة كاملة أبو ذكرى تصوير 
«بطلوع  مسلسل  مشاهد  أوىل 
من  وهو  املقبل  األسبوع  الروح» 
شاهني،  إلهام  شلبي،  منة  بطولة 
أحمد داود، أحمد السعدني وتأليف 

مسلسل  عبية.ويعد  هشام  محمد 
«بطلوع الروح» هو التعاون الثالث 
بني منة شلبي واملخرجة كاملة أبو 
«عن  فيلم  معا  قدما  حيث  ذكرى، 
عام  والهوى»  العشق 
النجم  مع   ،٢٠٠٦
السقا،  أحمد 
كما قدما معا 

مسلسل 
حة  ا و »

الغروب» 
 ،٢٠١٧ رك عام  وشا

النبوي  خالد  النجم  بطولته  يف 
فيلم  طرح  شلبي  منة  .وتنتظر 
وماجد  عز  أحمد  مع  «الجريمة» 
وإخراج  رجب  وسيد  الكدواني 
خاص  عرض  يف  عرفة،  رشيف 
الثالثاء  يوم  املوافق  يناير   ٤ يوم 
املقبل، بإحدى السينمات يف التجمع 
جميع  يف  طرحه  ومقرًرا  الخامس، 
املوافق  يناير   ٥ يوم  العرض  دور 
النجمة  األربعاء.وتلتقى  يوم 
أبو  كاملة  املخرجة  شاهني،  إلهام 
خالل  الدراما  يف  األوىل  للمرة  ذكرى 
واملكون  الروح»  «بطلوع  مسلسل 
يف  عرضه  ومقرر  حلقة،   ١٥ من 
إلهام  وتعود  املقبل،  رمضان  شهر 
بعد  الرمضانية  الدراما  إىل  شاهني 
الهام  سنوات.وحققت   ٥ غياب 
كاملة  مع  مميزة  نجاحات  شاهني 
السينمائي  املستوى  عىل  ذكرى  أبو 
هما  فيلمني  سوًيا  قدما  بعدما 
«واحد صفر» الذى شارك يف بطولته 
زينة، نيليل كريم، أحمد الفيشاوي، 
لطفى لبيب وآرين، و»يوم للستات» 
حميدة،  محمود  بطولته  يف  وشارك 
كريم،  نيليل  الفيشاوي،  فاروق 
ناهد  نصار،  اياد  الفيشاوي،  أحمد 
وحصدها  وغريهم،  السباعي 
العديد من الجوائز بعد عرضهما يف 

املهرجانات السينمائية املختلفة.

بعد عرض مسلسلها عطايا عىل منصة 
مسلسالت عاملية، أكدت املمثلة الرتكية 
بريين سات، أنها لن تعود للمسلسالت 

التمثيل  ستعتزل  وأنها  التلفزيونية، 
عدم  بسبب  وذلك  التلفزيوني، 
بالتمثيل بمرشوع خاضع  رغبتها 

للرقابة
للحرية  تذوقكم  «بعد  وأضافت: 
تكون  أن  جدا  الصعب  من  ملرة 

مقيدا».
مواقع  رواد  تداول  قد  وكان 
االجتماعي مجددا صورا  التواصل 
جريئة ل بريين سات، وذلك من أحد 

أفالمها يف بداية مسريتها املهنية.
 وظهرت بريين يف الصور برفقة أحد 

املمثلني، تبادلهما القبل.
وشّكلت هذه الصور ضجة كبرية بني 
النتقادات  بريين  املتابعني، وتعرضت 

كثرية.
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انترشْت صورة عىل مواقع التواصل االجتماعي جمعت 
اللبنانية  والفنانة  بشار  كاريس  السورية  املمثلة 

سريين عبد النور.
وقد أثارت الصورة بلبلة كبرية عىل منصات التواصل 

الحسابات  أحد  قام  بعدما  وذلك  االجتماعي 
السورية بنرش الصورة واضعاً شخبطة باللون 

األحمر عىل وجه الفنانة اللبنانية، وعلق كاتبا: 
”كاريس بشار ما احالها بهالصورة“.

أثارت الصورة غضب عدد كبري من املتابعني 
والناشطني عىل مواقع التواصل االجتماعي، 
وجه  عىل  الشخبطة  وضع  استنكروا  حيث 

الفنانة اللبنانية معتربين بتعليقاتهم أن ذلك 
بأنه  آخرون  اتهمه  فيما  احرتام  عدم  عن  ينم 

السوريني  الفنانني  بني  بفتنة  القيام  يحاول 
واللبنانيني.

الصورة  أحدثها  التي  الكبرية  الضجة  وبعد 
لتعود  صمتها  عن  سريين  خرجت 

الخاص،  حسابها  عىل  الصورة  وتنرش 
وكاريس  القلب  يف  وكتبت:»السوريني 

يد  ستيكر  واستخدمت  قلبي»،  حبيبة 
تصافح يداً أخرى.


